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Gezang uit vele kelen
Louis Peter Grijp & Frank Willaert (ed.), De fiere nachtegaal. Het Nederlandse lied
in de middeleeuwen. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2008. 372 p.
ISBN 978-90-8964-021-5. Prijs: / 34,50.
Begin september 2001 werd tijdens een symposium
in Utrecht het Repertorium van het Nederlandse lied
tot 1600 feestelijk gepresenteerd. Na jarenlange
inspanningen van wetenschappers en documentalisten sloot deze bijeenkomst het project, dat
onder leiding stond van Louis Peter Grijp en Frank
Willaert, met een serie lezingen af. Hetgeen daarin
te berde werd gebracht, bleef lang sluimeren in de
papieren van de sprekers en de aantekeningen van
hun toehoorders. Het is daarom zeer verheugend
dat die voordrachten nu in geactualiseerde vorm
zijn gebundeld, aangevuld met bijdragen over nieuw
onderzoek dat eveneens op het Repertorium en de
bijbehorende cd-rom steunt. De beide toenmalige
projectleiders zijn de huidige redacteuren.
Wie een bundel artikelen bespreekt heeft een
paar mogelijkheden. Hij kan een korte overweging wijden aan álle in het boek
bijeengebrachte stukken of een keuze maken voor de tekst van één auteur, deze als
representatief voor de gehele bundel beschouwen en daar uitvoerig op ingaan. Die
keus heb ik niet kunnen en willen maken. Ik zal daarom alle artikelen behandelen,
mijn eventuele opmerkingen daarbij onderbrengen en aan het slot naar de uitvoering
van de bundel kijken.
In hun ‘Inleiding’ schetsen de redacteuren in vogelvlucht de lijnen waarlangs het
onderzoek van het middeleeuwse Nederlandse lied zich in de afgelopen decennia
heeft bewogen. Stond aanvankelijk de tekst met zijn varianten en zijn overlevering
in het centrum van de filologische belangstelling, later werd in samenwerking met
musicologen de context van een lied in de zangcultuur onderzocht. De laatste jaren
bestudeert men met ondersteuning van etnologen ook de performance, de uitvoeringspraktijk en de interactie met het publiek. Al deze onderzoeksaspecten komen
we in dit boek tegen. Het streven van de redactie om de zeer diverse bijdragen
chronologisch te clusteren naar hun onderwerp is vooral in de eerste helft van de
bundel goed gelukt.
De eerste drie auteurs benaderen hun onderwerp vanuit de performance. Voor
Herman Pleij is ‘de interpretatie van het oude lied’ slechts mogelijk door de uitvoeringssituatie met zijn publieke rituelen te reconstrueren. Al doet hij suggesties voor
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zo’n situatie bij hoofse en religieuze liederen, toch kiest hij zijn voorbeelden uit
meer volkse laatmiddeleeuwse liedjes. Anikó Daróczi ziet in een vernieuwende bijdrage overeenkomsten tussen de klaag- en rouwliederen uit de (nog) orale cultuur
van Oost-Transsylvanië, de getuigenissen van moderne dichters en de wijze waarop
Hadewijch in haar liederen functie, vorm en inhoud nauw verbindt en zo haar
mystieke ervaringen een talige gestalte geeft. Ook Björn Schmelzer schrijft over
Hadewijch. Zijn ontdekking van de dansachtige dertiende-eeuwse trouvèremelodie
voor haar XVIe lied, gecombineerd met gegevens over mystieke rituelen en het
gedrag van extatische mystici, waarbij zang en dans een belangrijke rol spelen, doen
hem concluderen dat er in de mystiek geen onderscheid is tussen tekst, ervaring en
praktische expressie. De tekstonderzoeker zal daar terdege rekening mee moeten
houden.
Na Frank Willaert maakt nu Helmut Tervooren als germanist ‘een tweede proefvlucht naar het zwarte gat van de veertiende eeuw’.1 Hij stelt dat er ten tijde van
het grand chant courtois geen noemenswaardige Middelnederlandse hoofse lyriek
bestond, daar de geïnteresseerde elite door familiebetrekkingen uitstekend in staat
was de Frans- en Duitstalige lyriek te recipiëren. Pas bij de formele en inhoudelijke
vernieuwingen aan het eind van de veertiende eeuw ontstaan er Middelnederlandse
verzamelhandschriften, het eerst in de grensgebieden. Verklaren deze lacune en die
contacten het gebruik van de Duitsgetinte mengtaal?
Het Gruuthuse-liedboek voert de boventoon in de volgende drie artikelen. Frank
Willaert ziet overtuigend kans het profiel van de Gruuthuse-dichter(s) scherper te
belichten. De thema’s en beelden uit de liederen en het eerste gedicht tonen niet
alleen een verburgerlijkingsproces, ook klerikale tradities en het besef een const te
beoefenen inspireren de dichter(s). Dat de streepjesnotaties van de melodieën in het
liedboek in vele gevallen geen definitieve kritische editie maar juist meer mogelijkheden opleveren illustreert Ike de Loos. Zij veronderstelt dat de zanger(s) de wijzen
uit het hoofd kende(n) en dat de melodieën voor een meespelende instrumentalist
waren opgetekend. Het bekende Egidiuslied fascineert ook Herman Brinkman. Hij
verwerpt terecht een onlangs geopperde modellering naar de legende van twee laatantieke martelaren en ziet voor de context meer perspectieven in de conventies van
de planctus en de relatie met het dertiende Gruuthuse-gedicht.
Voor het laatmiddeleeuwse geestelijke lied betoogt Ulrike Hascher-Burger aan de
hand van handschriften met Latijnse én Middelnederlandse gezangen dat de opvatting ‘mannen zongen in het Latijn, vrouwen in de volkstaal’ een te simplistische is.
Notatie en uitvoering van de Latijnse gezangen veronderstellen kennis van het officie. Die was slechts aanwezig bij kloosterbewoners en de geletterde bovenlaag van
de Devotio Moderna, niet in de zusterhuizen en de tertiarissenconventen. Helaas
ontbreekt de literatuur waarnaar ‘Janse 2000’ in noot 68 verwijst. Bij het elektronisch doorzoeken van het Repertorium op het thema ‘Jezus als wijnschenker’ stuit
Hermina Joldersma op het probleem ‘dat de trefwoorden niet het sterkste punt van
deze database vormen’ (p. 179). Zij pleit voor hernieuwde aandacht voor de relatie
tussen deze laatmiddeleeuwse liederen en de mystiek.

1
Zie F. Willaert, ‘Een proefvlucht naar het zwarte gat. De Nederlandse liedkunst tussen
Jan I van Brabant en het Gruuthuse-handschrift’, in: F. Willaert (ed.), Veelderhande liedekens.
Studies over het Nederlandse lied tot 1600. Leuven, 1997, 30-43.
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Uit het uitgestrekte liedonderzoeksveld behandelt Dirk Coigneau het ‘lied in de
rederijkersklucht’. Die speciaal geschreven of al bestaande liederen werden in verschillende functies weloverwogen door de auteurs in het stuk opgenomen.
De bijdragen van de samenstellers van het Repertorium vallen mét die van Dieuwke
van der Poel misschien het meest onder de noemer ‘zestiende-eeuwse liedverzamelingen’. Johan Oosterman verdeelt ze in twee groepen: die in geordende en ruim
verspreide gedrukte bronnen naast de in kleine kring circulerende geschreven vrouwenalba zonder duidelijke rangschikking in de bijdragen. Als voorbeeld bespreekt hij
de vriendenbundel van Clara de Beers. In haar eerste artikel beargumenteert Martine
de Bruin dat de gedichten van Hendrik Niclaes, leider van de religieuze groepering
der spiritualisten, ondanks de oostelijke Nederlands-Duitse mengtaal door hun ontleningen aan het Antwerps liedboek en de Souterliedekens-melodieën toch aansluiten
bij de Nederlandse liedcultuur. In het tweede geeft ze als aanvulling op Repertorium
D294 een signalement van de thans oudst bekende druk van het geuzenliedboek
(1576-1577) met daarin het Wilhelmus. In de beide naast elkaar uitgegeven versies
kan men zien dat deze tekst, vergeleken met die van 1581, slechts een klein aantal
niet-verrassende varianten bevat. Onvermeld blijven hier de Gronings-Duitse historica Gudrun Dekker-Schwichow en een van de resultaten van haar onderzoek (het
Wilhelmus is door Marnix van Sint Aldegonde tijdens het beleg van Haarlem tussen
7 en 31 december 1572 geschreven; Haarlems Dagblad 23-2-2008).
Dieuwke van der Poel vraagt aandacht voor de liedjesverzameling van het Aemstelredams Amoreus lietboeck (1589). Die vertoont naar inhoud en uiterlijk veel
overeenkomsten met het Antwerps liedboek, maar bevat daarnaast rederijkersproducten met toespelingen op bepaalde kamers en gebeurtenissen. Ook Clara
Strijbosch schrijft over een album amicorum en wel dat van Maria den Besten,
wier sociale leven zich in Overijssel en het aangrenzende Westfalen afspeelde. Met
voorbeelden illustreert zij dat de albumschrijvers hun lied dikwijls samenstelden
uit verschillende (oraal?) circulerende versies, met aanpassingen aan hun eigen
wensen en omstandigheden.
W.P. Gerritsen schetst het leven en werk van zijn verre collega Heinrich Hoffmann von Fallersleben vanaf zijn reis naar Nederland (1821) tot en met de uitgave
van het door hem ontdekte Antwerps liedboek (1855) en zijn editie Niederländische
Volkslieder (1856), waarmee hij de grondslag legde voor het werk van latere filologen
en musicologen.
Een vergelijking van liederen uit het Repertorium met het moderne veldwerkmateriaal uit de bundels Onder de groene linde verschaft Louis Peter Grijp inzicht in
het proces van de middeleeuwse mondelinge overlevering en het zingend en improviserend dichten van liedtéksten. Ineke van Beersum onderzoekt dit proces vanuit
de zángers uit het Onder-de-groene-lindearchief. Zij verdeelt hen in conservatieven
die grote waarde aan het goed memoriseren van de tekst hechten en creatieven die
bewust veranderingen aanbrengen, en stelt dat enkele memorisatieprincipes uit de
late middeleeuwen nog steeds werkzaam zijn. Hopelijk brengt haar aangekondigde
vervolgonderzoek meer aan het licht over de veronderstelde geheugenmechanismen
en de daaruit getrokken verbindingslijn naar het verleden, die voor mij soms nog
wat dun is.
Als niet-liedspecialistische gebruiker besluit Paul Wackers de bundel met een
beoordeling van het Repertorium. Hij toetst de theorie, de toepassing ervan in de
praktijk en de verantwoording die daarover wordt afgelegd. Na steekproeven heeft
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hij op al deze onderdelen het nodige aan te merken, maar ‘de overgrote meerderheid
van de nummers [lijkt] zonder meer in orde’ (p. 355). Voorts heeft hij bezwaren
tegen de ‘taalkundig-ruimtelijke’ afbakening voor het tijdvak 1500-1600, waar een
verantwoording van de afwijkingen ontbreekt. Wackers’ stuk is zonder meer
verplichte kost voor eenieder die een repertorium wil opzetten, al gaan zijn oostwestlokaliseringen ten opzichte van de Rijn van Arnhem, Deventer en Zwolle mijn
voorstellingsvermogen te boven, al weet ik zeker dat Rees op de óóstelijke Rijnoever
ligt (p. 357) en al wordt nergens vermeld dat dit artikel een omwerking is van zijn
recensie voor TNTL (120, 2004, 173-175).
Uit deze lange inhoudelijke bespreking moge blijken welk een uitgebreid gebied
het middeleeuwse Nederlandse lied bestrijkt en hoeveel moois daarin te genieten
en te ontdekken valt. De ene auteur mag wat soepeler schrijven dan de andere,
uit al deze geslaagde bijdragen spreekt duidelijk de grote affiniteit tot het onderzoeksobject.
Bij de uitvoering van het boek heb ik nog wat opmerkingen. Allereerst de titel.
We krijgen alleen te horen dat de fiere nachtegaal boodschappen van geliefden
overbrengt (p. 11). Niets over de interpretatie van het epitheton, geen informatie
dat deze boodschapper in láátmiddeleeuwse liederen vliegt en geen verwijzing naar
andere activiteiten waarover Frank Willaert ons op het Utrechtse afscheid van W.P.
Gerritsen voorlichtte (zie Madoc, 14, 2000, 214-222). Dan het citaat op p. 5. In
tegenstelling tot de uitgebreide verantwoording van de afbeelding op de omslag
worden we hier in het ongewisse gelaten. Uit welke bron stamt deze tekst, voor
ingewijden het begin van Maerlants nachtegaalpassage uit Der naturen bloeme?
Ronduit spijtig is de beslissing de voetnoten en de literatuur steeds áchter elk artikel
te plaatsen. Niet echt vriendelijk voor de lezer, die herhaaldelijk vingers tekortkomt.
Tot slot het register. Dat lijkt me adequaat, maar een uitleg over wat er wel en
vooral wat er niet in is opgenomen ontbreekt.
Mijn laatste punt betreft het Repertorium als database. Verschillende auteurs hebben in hun bijdrage aanvullingen en verbeteringen voorgesteld. Deze zullen in de
database moeten worden aangebracht, maar in een meldpunt is niet voorzien.
Daarom pleit ik ervoor bij repertoria in databasevorm altijd een elektronisch adres
op te nemen waar correcties en aanvullingen ter invoering kunnen worden opgegeven, zodat het instrument ook in de toekomst niet veroudert.
Ondanks de voorafgaande puntjes is De fiere nachtegaal een mooi boek en ik
hoop dat velen erdoor zullen worden aangezet mee te gaan zingen.
ANNETTE C. HEMMES-HOOGSTADT
De verrijzenis van de auteur
Joost van Driel, Prikkeling der zinnen. De stilistische diversiteit van de Middelnederlandse epische poëzie. Zutphen: Walburg Pers, 2007. 256 p. ISBN 978-905730-477-4. Prijs: / 39,50.
Het belangrijkste resultaat van het onderzoek van Joost van Driel naar aspecten
van stijl in Middelnederlandse epische teksten, is de vaststelling dat die teksten op
stilistisch vlak een bijzonder grote diversiteit tentoonspreiden. Al mag dat een banale
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bevinding lijken, toch zal ook de meest doorgewinterde lezer nog verbaasd staan van de rijkdom aan
stijlmiddelen en van de veelheid aan combinaties
daarvan die in de onderzochte teksten kunnen worden aangetroffen. Het is dan ook een belangrijke
verdienste van Van Driel dat hij aandacht vraagt
voor de vormgeving van verhalende teksten. Hoewel
enkele werken – zoals de Vlaamse Rose, Vanden levene
ons Heren, Van den vos Reynaerde of Ferguut –
bekendstaan om hun stilistische exuberantie, lijken
stijlkenmerken en de variatie in het gebruik ervan op
het eerste gezicht voor het gros van de epiek van
ondergeschikt belang; in de medioneerlandistiek is
de aandacht vooral uitgegaan naar inhoudelijke en
contextuele elementen. Prikkeling der zinnen biedt
daarvoor een mooi tegengewicht, ook letterlijk: het boek is bijzonder mooi verzorgd.
De rijkdom aan stijlkenmerken en het gebruik ervan in afzonderlijke teksten
worden geïllustreerd en geanalyseerd in het eerste deel van Van Driels boek. In vijf
hoofdstukken komen uiteenlopende aspecten aan bod, gegroepeerd onder de kopjes
rijmtechniek, informatiedichtheid, repetitieve stijl, conversaties en ‘aanschouwelijkheid’. Van Driels aanpak is daarbij terecht vergelijkend: pas door het voorkomen
van een bepaald stijlkenmerk in verschillende teksten te onderzoeken, krijgt men
meer zicht op het effect ervan, zowel in het algemeen als in specifieke teksten.
Het descriptieve karakter van zijn betoog bevreemdt soms wel, bijvoorbeeld waar
hij passages uit Van den vos Reynaerde en Floris ende Blancefloer bespreekt waarin
verdriet centraal staat (p. 51). Hij laat een duidelijk verschil in uitvoerigheid zien,
maar zijn aanpak laat niet toe om die observatie te verbinden met tekstinterpretatie,
mogelijkheden tot identificatie of genrekwesties. De opmerking dat Blancefloers
grafmonument een stuk uitgebreider wordt beschreven dan dat van Coppe in Van
den vos Reynaerde is dan ook niet veel meer dan de vaststelling van een verschil in
omvang in twee beschrijvingen van een gelijkaardig onderwerp. Dat Blancefloer een
hoofdpersonage is, dat Coppe een kip is, dat lange beschrijvingen van automaten
en kunstvoorwerpen behoren tot de distinctieve kenmerken van Floris ende Blancefloer, dat beide teksten tot heel verschillende genres behoren, het zijn allemaal
elementen die Van Driel op dat moment niet in zijn beschouwingen wil betrekken.
Uitwaaieren doet zijn betoog daardoor niet, maar het krijgt er wel iets abstracts van.
Minder rigide in dit opzicht is het hoofdstuk over het gesproken woord, waarin
onder meer het karakter van personages verbonden wordt met hun spreekstijl, al
wordt het belang van die samenhang wel weer gerelativeerd.
Van Driel doet bij zijn demonstraties opvallend vaak een beroep op de verbeeldingskracht van de lezer, met formuleringen als ‘de Moriaen-dichter had zijn punt
korter kunnen maken’ (p. 47) of ‘al deze dichters [hadden] hun teksten ook anders
[…] kunnen stileren’ (p. 113). Soms neemt hij ter verduidelijking ook zijn toevlucht
tot hypothetische herschrijvingen, bijvoorbeeld om te laten zien dat een stoplap
inhoudelijk niet veel toevoegt. Van Driel hanteert ook andere technieken om zijn
lezer bij het betoog te betrekken, zoals imperatieven (‘Beschouw de onderstaande
citaten’, p. 50) of een levendige, zij het soms subjectieve, toon (‘Hoe anders is dit
gesprek vormgegeven!’, p. 81).
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In het tweede deel wordt de stilistische diversiteit gekoppeld aan tekstexterne
elementen, zoals genre, bronnen, orale tradities, de voorschriften van de artes poeticae, vertolking, publiek of gewest. Van Driel relativeert het belang van dergelijke
factoren en wijst vooral de auteurs aan als verantwoordelijken voor de grote verscheidenheid aan stijlen in de Middelnederlandse epiek. Daarmee zijn echter ook de
grenzen van het onderzoek bereikt. Het gaat immers niet om de auteur als een figuur
die met beide voeten in een literaire traditie staat – het belang van die traditie is
juist gerelativeerd –, maar wel om aspecten van zijn persoonlijkheid en zijn individualiteit. Maar hoe onderzoek je iets als het temperament van dichters uit de middeleeuwen van wie we vaak niet eens de naam kennen? Ook voor op het eerste
gezicht meetbaardere elementen als technische vaardigheid, werkomstandigheden en
opvattingen over stijl en schoonheid (p. 130), is het materiaal schaars. Slechts de
teksten zelf kunnen ons hierover enige informatie verschaffen.
Wat Van Driel aanbiedt is veel. Toch wordt zijn onderzoek gekenmerkt door een
aantal beperkingen, iets waarvan hij zich terdege bewust is. Zo worden in de hoofdstukken van het eerste deel heel wat stilistische elementen aangestipt (al streeft Van
Driel geen exhaustiviteit na), terwijl over de meeste ongetwijfeld veel meer valt te
zeggen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het lopende onderzoek van Mike Kestemont over
het eindrijm in de Middelnederlandse epiek of uit het feit dat in het hoofdstuk over
rijmtechniek wel twee soorten stoplappen, doubletten, woordvolgorde en afwijkende
rijmschema’s aan bod komen, maar bijvoorbeeld geen enjambementen. De brede
opzet heeft wel als voordeel dat er een samenhang kan worden aangewezen tussen
de besproken fenomenen. Sterker nog, op verschillende plaatsen in zijn studie laat
Van Driel zien dat het onverstandig is om conclusies te trekken uit het voorkomen
van één of enkele stijlkenmerken, maar dat juist de combinaties ervan moeten worden bestudeerd.
Het corpus bestaat uit een selectie van een twintigtal, voornamelijk Vlaamse en
dertiende-eeuwse, teksten. Dat corpus is weloverwogen samengesteld, maar zou toch
kunnen worden uitgebreid: bijvoorbeeld met Brabantse teksten, met meer vertegenwoordigers van sommige (sub)genres, of met werken van oeuvreschrijvers, zoals
Jacob van Maerlant. Een dergelijke uitbreiding zou een aantal uitspraken uit het
tweede deel kunnen nuanceren of versterken. In het hoofdstuk over repetitieve stijl
had ik dan weer graag iets gelezen over Theophilus, besproken in relatie tot andere
teksten waarin parallellisme en opsommingen opmerkelijk vaak voorkomen. Interessant is wel de keuze om vier parallelvertalingen op te nemen, waardoor stijlverschillen als vanzelf op de voorgrond komen, en factoren als stof en bronnen minder
belangrijk worden.
Ook het aantal metingen (op basis van steekproeven van 2000 verzen) is relatief
beperkt, wat gedeeltelijk verklaard kan worden doordat niet alle fenomenen kwantificeerbaar zijn. Veel hypothesen uit het tweede deel worden wel beargumenteerd
en met voorbeelden en tegenvoorbeelden geïllustreerd, maar niet door gedetailleerd
onderzoek onderbouwd, waardoor de impact van een aantal mogelijke factoren misschien wordt onderschat. Zo laten de tegenvoorbeelden goed zien dat we niet voetstoots een relatie tussen stijlkenmerken en een van de genoemde factoren mogen
aannemen, maar dat zegt nog niets over eventuele tendensen. Het is trouwens
opmerkelijk dat in de eerste hoofdstukken wel wordt gewezen op een mogelijke
chronologische evolutie, maar dat daaraan in het tweede deel geen beschouwingen
meer worden gewijd.
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Het is duidelijk dat er op veel plaatsen nog ruimte is voor verder onderzoek.
Prikkeling der zinnen is dan ook ‘slechts’ een verkennende studie, zoals Van Driel zelf
benadrukt. Hij wijst zeker een groot aantal veelbelovende onderzoekswegen aan.
AN FAEMS
K.U.Leuven
Een middeleeuwse autograaf onder de loep
Astrid Houthuys, Middeleeuws kladwerk. De autograaf van de Brabantsche yeesten,
boek VI (vijftiende eeuw). Hilversum: Verloren, 2009. (Schrift en Schriftdragers
in de Nederlanden in de Middeleeuwen, 4). 370 p., ills., cd-rom. ISBN 97890-8704-063-5. Prijs: / 39,00.
Middeleeuws kladwerk is de fraai verzorgde handelseditie van de dissertatie waarop Astrid Houthuys in
2007 promoveerde. De studie is gewijd aan het
uitzonderlijke handschrift Brussel KB 17017. Het
eerste deel van deze codex is de vijftiende-eeuwse
autograaf van het zesde boek van de Brabantsche
yeesten. Het wemelt op de bladen 1-94 van de correcties en toevoegingen, die voor mediëvisten van
verschillenden huize een buitenkansje vormen. In
het voetspoor van de historicus Robert Stein, die
de tekst eerder bestudeerde als historiografische
bron voor de geschiedenis van Brabant, concentreert Houthuys zich hier op enkele letterkundige
aspecten van het werk.
In het eerste gedeelte van Middeleeuws kladwerk,
dat uit drie delen bestaat, wordt het handschrift in zijn context geplaatst. Het zesde
en het zevende boek van de Brabantsche yeesten beschrijven de politieke geschiedenis van het hertogdom Brabant vanaf circa 1350 tot circa 1430. Stein heeft aannemelijk gemaakt dat deze zogenoemde Voortzetting van Boendales kroniek tot
stand kwam in opdracht van het Brusselse stadsbestuur, gerepresenteerd door de
stadspensionaris Petrus de Thimo. De vermoedelijke identiteit van de anonieme
auteur is recentelijk dankzij Remco Sleiderink aan het licht gekomen: Wein van
Cotthem (1380/90-1457).
In het eerste deel van haar studie buigt Houthuys zich ook over de vraag wat nu
precies een autograaf is. Bijgestaan door de codicoloog Erik Kwakkel komt zij tot
een genuanceerde typologie van de verschillende soorten autografen (beginnend bij
autografische notities en eindigend bij autografische werkexemplaren), gekoppeld
aan zes productiefasen in de tekstgenese. Een auteur is in haar ruime opvatting
iemand die een tekst heeft geschreven als auteur, commentator, compilator, bewerker of vertaler. Het begrip ‘origineel’ reserveert zij, in navolging van Volker Honemann, voor een handschrift dat weliswaar in de directe omgeving van een auteur
ontstaan is, maar niet of slechts gedeeltelijk (in de vorm van correcties of aantekeningen) door hem geschreven is. Houthuys betoogt terecht dat het gebruik van haar

93756_SDL_2010-3_05.indd 357

07-09-2010 12:35:42

358

BOEKBEOORDELINGEN

begrippenapparaat vaak nauwkeurige bestudering van de betrokken handschriften
vereist.
De autograaf Brussel KB 17017 kan overtuigend getypeerd worden als een meermaals herwerkte kladversie (vgl. p. 108-112). Maar hoe moeten we een gecompliceerd handschrift als Den Haag KB 129 A 10, dat de Lancelotcompilatie bevat,
aanduiden? Dat hangt sterk af van de rol die de diverse betrokkenen bij de totstandkoming van de tekstcollectie gespeeld kunnen hebben. In haar lijst van autografen
en originelen uit de Nederlandstalige Lage Landen (Bijlage I) voert Houthuys handschrift 129 A 10 op als de autograaf van Lodewijk van Velthem. Dat is alleen juist
als we ervan uitgaan dat de compilator, de hoofdkopiist (B) en de Brabantse dichter
identiek zijn. Is dat niet het geval, dan kan de codex een autograaf van kopiist B
zijn (als hij ook de compilator is) of een origineel van Velthem (als hij de compilator, maar niet kopiist B is). En als Velthem wel de corrector is, maar niet de compilator of kopiist B, is de codex weliswaar in zijn omgeving tot stand gekomen, maar
noch zijn autograaf en noch zijn origineel. Het moge duidelijk zijn dat Houthuys’
typologie geschikt is om de status van een autograaf scherper in beeld te krijgen.
Het tweede deel van Middeleeuws kladwerk, dat gewijd is aan handschrift Brussel
KB 17017 als materieel object, opent met een uitgebreide beschrijving van het
vijftiende-eeuwse deel van de codex. Het betreft een papieren handschrift dat bestaat
uit drie opvallend omvangrijke, onregelmatige katernen. De ingenaaide en ingeplakte dubbelbladen, enkelbladen en delen van bladen (waaronder een ingeplakt en
uitklapbaar papiertje) wijzen op een gefaseerde totstandkoming. De eerste versie van
het zesde boek werd op 3 december 1432 voltooid, zo blijkt uit Van Cotthems
colofon (fol. 94r). In de jaren erna bracht hij nog volop wijzigingen aan in de tekst.
En hij was niet de enige die de pen ter hand nam. Zo stuit men onder meer op een
twintigtal corrigerende en aanvullende kanttekeningen van Petrus de Thimo. Mede
op grond van een hernieuwd watermerkenonderzoek van Martin Wittek – dat een
ontstaan van het handschrift tussen 1425 en 1440 suggereert –, nuanceert en corrigeert Houthuys de dateringen van Stein, die vastgesteld heeft dat de Voortzetting
in vier schrijffasen tot stand gekomen is. Houthuys maakt aannemelijk dat de fasen
twee, drie en vier eerder (ca. 1432 – vóór 1457) gedateerd moeten worden dan Stein
beredeneerde (ca. 1441 – ca. 1460).
Verrassend zijn Houthuys’ observaties ten aanzien van de intrigerende berijmde
genealogie van 510 verzen (fol. 7r-10v) over de vrouwelijke erfopvolging in Brabant,
die ontbreekt in de andere handschriften van de Voortzetting. Deze tekst is niet
alleen buiten de verzentelling gebleven, de vijf kapittelopschriften in dit tekstgedeelte zijn evenmin in de nummering van de opschriften betrokken en zij ontbreken
in Van Cotthems inhoudsoverzicht (fol. 210bis-ter). Terwijl Stein dit tekstgedeelte
niet kon dateren en vermoedde dat de twee dubbelbladen na 1460 aan de codex
toegevoegd werden, betoogt Houthuys dat de genealogie dateert uit de tweede fase
(vóór 1435) en om inhoudelijke redenen niet overgenomen werd in de andere
afschriften. Geen van haar tekstuele argumenten is dwingend, maar in combinatie
met de watermerkdatering van Wittek, die de ossekop in de periode 1431-1435
plaatst, is haar redenering overtuigend.
In het derde deel van Middeleeuws kladwerk kijken we met Houthuys mee over
de schouder van Van Cotthem. We zien een dichter die verzen noteerde, verbeterde
en aanvulde. Woorden en passages die hem niet bevielen, zijn meestal doorgehaald,
een enkele keer geradeerd. De correcties en toevoegingen staan in de marges, tussen
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de versregels en in de versregels. Voor stilistisch onderzoek vormen zij een kans voor
open doel, die door Houthuys benut wordt. Zij laat zien dat de dichter weliswaar
enige aandacht had voor zaken als syntaxis, verslengte en eigen slordigheden, maar
dat hij zich toch in hoofdzaak bekommerde om het rijm. Met behulp van synoniemen, wijzigingen in de woordvolgorde en stoplappen zoekt hij naar goede rijmparen. Het zijn herkenbare procedés, die, zo heb ik eerder getoond, door de dichter
van Lanceloet toegepast werden om bij zijn versvertaling van de Oudfranse Lancelot
en prose te voldoen aan verstechnische eisen (vgl. Lanceloet, pars 2 [1991], hoofdstuk
3). Rijmen die Van Cotthems toets der kritiek niet kunnen doorstaan, zijn weesrijmen, onzuivere rijmen, drierijmen en vierrijmen. Al verbetert hij deze vormen vaak
(en weesrijmen altijd), het simpele feit dat zij er zijn, maakt duidelijk dat zij niet
dwingend naar tekstcorruptie wijzen, zoals in het onderzoek vaak aangenomen
wordt. Met deze constatering verleent Houthuys onder meer steun aan het betoog
van Frank Willaert in dit tijdschrift (32, 1990, 59-65) over de talrijke vierrijmen in
Lantsloot vander Haghedochte, die naar zijn oordeel niet per definitie signalen voor
tekstcorruptie zijn. Haar observaties vormen bovenal een waardevolle aanvulling op
– en soms een correctie van – het stijlonderzoek waarvan Joost van Driel verslag
doet in zijn dissertatie Prikkeling der zinnen (2007).
De auteur en zijn opdrachtgever streefden naar volledigheid in de weergave van
de geschiedenis van Brabant. Dat is duidelijk te zien aan de passages waarin eerdere
gegevens gespecificeerd worden en aan de toevoegingen die gebaseerd zijn op nieuwe
informatie. In sommige gevallen rekende de dichter kennelijk op nadere gegevens,
want her en der liet hij plaatsen open ter wille van latere toevoegingen. Naast deze
wens tot volledigheid herkent Houthuys in de correcties een streven naar juistheid,
nauwkeurigheid, consistentie, bruikbaarheid en overzichtelijkheid. Om die reden
wordt foutieve historische informatie gecorrigeerd, worden passages die inhoudelijk
niet goed passen (bijvoorbeeld over Frankrijk) geschrapt, probeert de dichter bijeen
te houden wat thematisch bijeen hoort, worden kruisverwijzingen toegevoegd en
wordt de tekst gestructureerd door kapittels en verbindende teksten.
In haar slotbeschouwing verzet Houthuys zich tegen een artikel van Gerard Sonnemans in Nederlandse Letterkunde (5, 2000, 323-332), die stelt dat het compositieproces van middeleeuwse auteurs vrijwel altijd lineair was. Zij voert het werk van
Van Cotthem als veelzeggend tegenvoorbeeld aan. Naar mijn smaak fungeert de
bijdrage van Sonnemans hier al te zeer als kop van Jut. Het lijkt mij heel wel denkbaar dat het circulaire compositieproces van Van Cotthem grotendeels samenhangt
met het gegeven dat hij een historiografische tekst schreef, die als gevolg van het
bijeenbrengen van diverse bronnen om voortdurende herziening en aanvulling
(getuige de blanco plaatsen) vroeg. Een verhalend werk leende zich vermoedelijk
beter voor een lineaire compositie. Een aardig voorbeeld is in 1979 door Frits van
Oostrom besproken in De Nieuwe Taalgids (72, 1979, 322-334). Vanwege een
verhaaltechnisch probleem corrigeerde de dichter van Lanceloet in een bepaalde passage zijn Oudfranse bron, maar hij liet na om het voorafgaande tekstgedeelte aan
zijn correctie aan te passen. Dat lijkt mij een duidelijke illustratie van een lineair
compositieproces.
Op de bijgevoegde cd-rom heeft Houthuys niet minder dan elf bijlagen verzameld. Naast de al genoemde lijst van autografen en originelen (Bijlage I) vindt men
er onder meer een transcriptie van het inhoudsoverzicht (Bijlage VI), een lijst van
kapittelopschriften (Bijlage VII) en een meer dan honderd bladzijden tellend over-
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zicht van alle wijzigingen die in de autograaf voorkomen, waarbij diakritische tekens
de correcties visualiseren (Bijlage X). Deze tiende bijlage is een waardige afsluiting
van een zeer verdienstelijke studie.
BART BESAMUSCA
Universiteit Utrecht
Rederijkerskamers als educatieve en opiniërende instellingen in de Noordelijke
Nederlanden
Arjan van Dixhoorn, Lustige geesten. Rederijkers in de Noordelijke Nederlanden (14801650). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009. 441 p. ISBN 978-908964-104-5. Prijs: / 39,50.
Lustige geesten is gebaseerd op het proefschrift
van Arjan van Dixhoorn uit 2004. Dit proefschrift was een resultaat van het ambitieuze
VNC-project Rederijkers: conformisten en rebellen.
Literatuur, cultuur en stedelijke netwerken (14001650). Van Dixhoorn bestudeerde de rederijkerij
in de Noordelijke Nederlanden, terwijl AnneLaure Van Bruaene dit fenomeen in de Zuidelijke Nederlanden voor haar rekening nam. Haar
proefschrift werd al eerder uitgegeven bij AUP.1
Daarnaast zag ook een multidisciplinair opgezette congresbundel onder redactie van Bart
Ramakers het licht naar aanleiding van dit VNCproject.2
In Lustige geesten bestudeert de auteur de
rederijkerscultuur in de Noordelijke Nederlanden expliciet als een maatschappelijk fenomeen
en niet vanuit een literair-historische hoek. Hij
hanteert geen chronologisch overzicht, maar opteert voor een thematische indeling.
Het voordeel hiervan is dat de rederijkerskamer als instituut exhaustief behandeld
wordt, waardoor de lezer op alle vlakken een gedetailleerder beeld krijgt. Het nadeel
is wel dat de evolutie binnen de rederijkerij minder onder de aandacht komt, waardoor de lezer in elk hoofdstuk elementen van evolutie moet opsporen om tot een
meer globale visie te komen. De auteur helpt de lezer daarbij door gebruik te maken
van herhalingen en door de nadruk te leggen op de veerkracht en de aanpassingskracht van de kamers zodat een evolutie in de rederijkerspraktijk te ontwaren valt.
Bij het boek hoort ook een digitale bijlage die online gratis beschikbaar is en volgens

1
A.-L. Van Bruaene, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650). Amsterdam, 2008.
2
B. Ramakers (ed.), Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (14001650). Amsterdam, 2003.
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de auteur geüpdatet wordt.3 Deze website bestaat uit een prosopografische databank met persoonsbeschrijvingen uit de Haagse, Haarlemse en Middelburgse rederijkerswereld. Daarnaast zijn de bestanden waarop de prosopografie gebaseerd is,
ook opgenomen op de site in Access-, Excel- en pdf-formaat. Deze digitale bijlage
kan erg nuttig blijken voor verder onderzoek, vooral ook omdat ze up-to-date
gehouden wordt.
De terminus ante quem van het VNC-project was 1650, gebaseerd op de traditionele visie dat de rederijkerskamers rond 1620 aan belang inboetten om daarna maatschappelijk minder relevant te worden en uiteindelijk van het toneel te verdwijnen.
Ook Van Dixhoorn houdt zich in zijn studie aan 1650, al geeft hij meerdere malen
aan dat de traditionele visie op de neergang van de kamers in zijn ogen te eenzijdig
en onvolledig is, zeker in sociaal-historisch opzicht. Toch is het opvallend dat bronnen uit de vroege 17e eeuw veel nadrukkelijker aan bod komen in zijn werk dan
15e- of 16e-eeuwse bronnen. Dit heeft er uiteraard mee te maken dat er veel meer
bronnen overgeleverd zijn van na 1600, maar toch dreigt dit overwicht een enigszins
vertekend beeld te creëren.
Van Dixhoorn gaat daarnaast expliciet voorbij aan bijna de gehele literaire output
van de kamers, en onderkent daardoor ook niet dat de kamers in de eerste plaats
toch literaire genootschappen waren. Integendeel, in zijn ogen waren de rederijkerskamers ‘van hun opkomst (vanaf 1480) tot hun verdwijnen (rond 1730) in zelfbeeld, taakopvatting en wekelijkse activiteiten immers allereerst pedagogische instellingen’ (p. 301) en de ‘kamers presenteerden zich als educatieve instellingen’
(p. 158). De literaire component van de kamers – net als elke andere component
– heeft in de ogen van de auteur primair de functie van opleidingsmiddel.
Over het algemeen lijkt in Lustige geesten een veel te grote nadruk te vallen op de
educatieve functie van de kamers. Zo lijken sommige kamers volgens de auteur de
ambitie gehad te hebben om een opleiding aan te bieden die kon wedijveren met
het academisch niveau (p. 136-7). Het competitie-element dat zowel binnenskamers
als in de publieke ruimte van groot belang was voor de kamers, wordt door Van
Dixhoorn bij het didactische programma van de kamers geplaatst (p. 143) en de
prijzen op festivals bekroonden volgens de auteur slechts het niveau van de kamer
als school van retorica (p. 233). Ook de naamgeving van sommige kamers en de
zinspreuken worden door de auteur op een didactische wijze geïnterpreteerd. Zo
benadrukt hij dat ‘domme burgers’, ‘plompe verstanden’ en ‘onduytschen’ zich binnen de kamers konden ontwikkelen tot geleerde mensen (p. 137).4 Hoewel deze
voorstelling niet helemaal ten onrechte is, doet Van Dixhoorn toch tekort aan het
feit dat dergelijke namen en zinspreuken in de eerste plaats gezien moeten worden
in de context van de bescheidenheidstopiek en de inspiratie van de Heilige Geest.5
De auteur verwijst hiervoor wel naar Nelleke Mosers studie over de poëtica van
de rederijkers, maar vreemd genoeg niet naar haar nadruk op de invloed van
voornoemde bescheidenheidstopiek bij het gebruik van dergelijke namen door de

3
A. van Dixhoorn, Lustige geesten, geraadpleegd op 10 februari 2010 op http://www.
lustigegeesten.nl
4
Later in het werk (p. 296) ziet Van Dixhoorn dit plots als onderdeel van de spotcultuur.
5
Zie N. Moser, De strijd voor rhetorica. Poëtica en positie van rederijkers in Vlaanderen,
Brabant, Zeeland en Holland tussen 1450 en 1620. Amsterdam, 2001, 69-97.
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rederijkers. In zijn nadrukkelijke visie op de taakopvatting van de kamers als educatieve instellingen strookt Van Dixhoorns opvatting bovendien niet met die van
Van Bruaene, die lering immers meer als belangrijke neventaak ziet.6
In het voorlaatste hoofdstuk probeert Van Dixhoorn de relatie te bepalen tussen
de rederijkers en het netwerk van intellectuelen. De opzet van dit hoofdstuk en het
begin ervan zijn veelbelovend, maar toch gaat de auteur bij zijn vaststellingen soms
wel heel kort door de bocht. Hoewel Van Dixhoorn stelt dat van veel connecties
van Van Mander niet bekend is of ze lid waren van een kamer, gaat hij er toch
– gezien het ontbreken van ledenlijsten (!) – van uit (p. 276). Ook van Radermacher
is niet bekend of hij ooit rederijker was, maar ‘zijn hele intellectuele profiel maakt
het [voor Van Dixhoorn] waarschijnlijk dat hij ooit lid was van een rederijkerskamer’ (p. 279). Deze werkwijze is typerend voor Lustige geesten: Van Dixhoorn wil
absoluut aantonen dat de kamers functioneerden als voorlopers van nieuwe intellectuele genootschappen die vooral in de 18e eeuw opgang maakten, waardoor de
primair literaire en opiniërende functie van de kamers wat ondergesneeuwd raakt.
De uitgave is verzorgd en Van Dixhoorns analyse is helder geschreven. Toch zijn
er een aantal slordigheden in het werk geslopen. Naast de enkele spelfouten (bijv.
‘copieëren’, p. 296), is het bijzonder lastig dat er in hoofdstuk 5 en 6 enkele keren
naar het notenapparaat wordt verwezen, zonder dat er een bijbehorende noot in dat
apparaat te vinden is, waardoor de lezer niet alleen de gewenste informatie moet
missen, maar ook nog eens geconfronteerd wordt met een nummering die voor de
rest van het hoofdstuk niet meer klopt (bijv. p. 173, noot 45-46). Deze en dergelijke
onnauwkeurigheden vallen op in een verder mooi uitgegeven werk.
Met Lustige geesten heeft Arjan van Dixhoorn een indrukwekkende studie afgeleverd over de rederijkerscultuur in de Noordelijke Nederlanden. De expliciet sociaalen cultuurhistorische invalshoek biedt verrassende en interessante inzichten die een
aanzet kunnen bieden voor verder historisch en zeker ook literair-historisch onderzoek. De theoretische onderbouwing en de ambitie van de auteur om geen enkel
aspect – behalve het literaire – uit de weg te gaan, levert een interessant werk op en
de bijhorende website die – voorlopig althans – up-to-date gehouden wordt, is zeker
een extra troef en een welkome bron voor onderzoekers die de aanzetten die Van
Dixhoorn geeft, verder willen uitwerken. Toch biedt deze studie een nogal eigengereide visie op de rederijkerscultuur waarin de nadruk op de pedagogisch-didactische
taak van de kamers en de link met de (inter)nationale geleerdenwereld overheersend
is. Hierdoor is het niveau van de hoofdstukken soms nogal wisselend. Om een
globaler beeld te krijgen en geconfronteerd te worden met enkele andere invalshoeken zal de lezer ook de andere publicaties die uit het VNC-project voortgekomen
zijn, erbij moeten nemen.
PASCAL CALU
FWO-Vlaanderen, K.U.Leuven

6
Zie A.-L. Van Bruaene, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de
Zuidelijke Nederlanden (1400-1650). Amsterdam, 2008, 234-236.
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Een bezorgde ouderdom
Rhijnvis Feith, De ouderdom. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van
Hattum. Amstelveen: EON Pers, 2009. 247 p. ISBN 978-90-77246-27-6.
Prijs: / 15,00 (/ 12,50 in het Bilderdijk-Museum, zie www.bilderdijkmuseum.vu.nl).
De bejaarde medemens vormt een groeimarkt van
betekenis. Toch kan men Marinus van Hattum
nauwelijks verdenken van gemakzuchtig inhaken
op een modieuze trend. Met zijn editie van Feiths
De ouderdom heeft de secretaris van de Vereniging
Het Bilderdijk-Museum het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Daarentegen wordt de geïnteresseerde lezer van dit leerdicht uit 1802 door hem
behoorlijk in de watten gelegd. Zoals de editeur
opmerkt: ‘Zonder direct bij elk roosje of doorntje
te willen stilstaan, word ik in de annotatie van een
tweehonderd jaar oude tekst niet graag beperkt.
Zijn misschien niet alle toelichtingen nodig, kwaad
kunnen ze evenmin’ (p. 43). Resultaat is een oerdegelijke, ‘klassieke’ teksteditie. Een uitgave zoals
die in de naoorlogse decennia nog zeer gebruikelijk
was, maar die de laatste jaren door diverse ontwikkelingen binnen het neerlandistieke bedrijf in onbruik raakt. Biografische achtergronden; thematiek; opbouw en vormaspecten; de tekstgeschiedenis en de waarderingsgeschiedenis – Van Hattum licht de lezer uitgebreid voor en biedt als
uitsmijter nog een handig inhoudsoverzicht en een index van rijmcombinaties aan.
Zoals steeds heeft hij een verbazend aantal verwijzingen naar allerlei bronnen en
tradities weten te traceren. Op diverse punten kon hij daarbij overigens steunen op
Buijnsters’ monumentale studie over Feiths veel bekendere werk Het Graf. Dat
roept meteen de vraag op naar de merkwaardige volgorde waarin beide gedichten
tot ons zijn gekomen. Lag het niet voor de hand om eerst eens over de ouderdom
te dichten en pas daarna over het daarop volgende graf? Van Hattum maakt aannemelijk dat de dichter werd gestimuleerd door de Verhandeling over den ouderdom
van J. Lublink Jr., die enkele jaren eerder verscheen. Feith, die in Het Graf nog
voornamelijk dichtte over de zachte, zoete ouderdom na een deugdzaam leven, lijkt
onder invloed van Lublinks verhandeling pas goed beseft te hebben dat er ook
minder fraaie episodes aan het graf kunnen voorafgaan. De ouderdom is geen
onverdeelde zegen. Zo kon De ouderdom een ‘tegenhanger’ – zoals de dichter het
zelf noemt – van Het Graf worden.
Intussen valt het, zo men wil, een zwakte van deze editie te noemen dat Van
Hattum zelf al enige kritische kanttekeningen plaatst bij de literaire kwaliteiten van
Feiths gedicht in vergelijking met Het Graf. Is dit leerdicht wel een absoluut hoogtepunt in onze literaire geschiedenis, en daarom de moeite van een editie waard?
Tegelijk kan worden opgemerkt dat zo’n vraag, die voor de Nederlandstalige lezer
zo gewoon klinkt, eigenlijk tamelijk absurd is. Je hoort hem in andere landen slechts
hoogst zelden stellen als het gaat om de groten uit de eigen literatuur. Van Hattum
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gaat lijnrecht tegen de heersende trend in. Die trend schrijft voor dat slechts de
onbetwiste ‘Monumenten’ – teksten die vaak al in een stuk of tien eerdere edities
beschikbaar zijn – voor heruitgave in aanmerking komen. Naar mijn idee is deze
eigenzinnigheid hoogst waardevol en aanbevelenswaardig.
GERT-JAN JOHANNES
Universiteit Utrecht
Verlichting in Nederlandse tijdschriften
Viktoria E. Franke, Een gedeelde wereld? Duitse theologie en filosofie in het Verlichte
debat in Nederlandse recensietijdschriften, 1774-1837. Amsterdam/Utrecht:
APA-Holland Universiteits Pers, 2009. 302 p., ills. ISBN 978-90-302-1276-8.
Prijs: / 49,00.
Recensenten zijn niet bepaald populair onder
schrijvers. Niemand minder dan Goethe riep ooit
op om die vuige honden gewoon dood te slaan.
Dergelijke felle reacties zijn vaak emotionele uitbarstingen van ‘de grote schrijver’ die zich in zijn
eer aangetast voelt, of die zijn genie miskend ziet.
Maar even vaak zijn ze ook ingegeven door de
angst voor de invloed van de recensie: recensies
zijn bedoeld voor het lezerspubliek, en zijn belangrijke opiniemakers. De dichter kan zich dan wel
troosten met de gedachte dat kwaliteit uiteindelijk
wel wordt herkend en erkend, daar heeft hij in het
hier-en-nu weinig aan (bovendien kan Goethe
bezwaarlijk vereenzelvigd worden met de eenzame,
miskende poète maudit, die een generatie later een
populair beeld van de dichter zou worden – en dat
vaak nog steeds is).
Met enige zin voor overdrijving: recensies kunnen een schrijver maken of kraken.
Dat geldt ook voor recensies van filosofische werken. Viktoria Franke heeft in haar
proefschrift Een gedeelde wereld? onderzocht hoe twee progressief-Verlichte stromingen uit Duitsland in Nederlandse recensietijdschriften van de decennia rond 1800
ontvangen werden: de theologische vernieuwingsbewegingen die onder de naam
‘neologie’ gevat worden, en de kritische filosofie van Immanuel Kant. Zij doet dat
aan de hand van drie recensietijdschriften: de Nederlandsche Bibliotheek (vanaf 1789
voortgezet als de Vaderlandsche Bibliotheek), de Schouwburg van in- en uitlandsche
Letter- en Huishoudkunde, en de Recensent, ook der recensenten.
Franke stelt vast dat het genre van de recensie in de loop van de achttiende eeuw
een ontwikkeling doormaakte. De recensie was er allereerst om het publiek te informeren en de mondigheid van het lezerspubliek te bevorderen, naar het ideaal dat
door Kant – in een bijzonder zeldzame flits van eenvoud in zijn stijl – zo helder en
beknopt werd weergegeven als Sapere aude!, durf te weten! Maar van een (schijnbaar) objectieve samenvatting evolueerde de recensie in de richting van een beoorde-

93756_SDL_2010-3_05.indd 364

07-09-2010 12:35:43

BOEKBEOORDELINGEN

365

ling. Die beoordeling verschilde echter grondig van wat wij daar vandaag onder
verstaan. Ze moest ‘onpartijdig’ en ‘vrijmoedig’ zijn – vage termen die, zo suggereert
Franke, een zekere objectiviteit moesten garanderen: de recensent moest onbevooroordeeld het werk voorstellen, zonder zich uitdrukkelijk tot een bepaald politiek,
kerkelijk of wetenschappelijk kamp te bekennen. Dit hangt samen met het onwrikbare Verlichtingsgeloof in de ene grote waarheid, die nu nog niet bereikt is, maar
zeker wel bestaat en dus nagestreefd moet worden. Daarom moet elk werk beschouwd
worden als een stap in de richting van dat ideaal, en daarom bestaat er een neutraal
oordeel over die stap. En dus kon de recensent best wel anoniem blijven: dat was
immers een uiting van zijn onpartijdigheid. Om diezelfde reden werd ook de
beleefdheid in de recensie hoog gehouden: iedereen is bezig met hetzelfde project,
en dus hoort er een sfeer van wederzijds respect te heersen.
Althans, dat is wat Franke vaststelt in de geëxpliciteerde opzet van deze tijdschriften. In werkelijkheid was van anonimiteit niet altijd sprake – initialen werden soms
doorzien, en net als vandaag de dag herkenden de routiniers ook in de late achttiende en vroege negentiende eeuw elkaars stijl en ideologie al na een paar zinnen.
De klemtoon op beleefdheid lijkt overigens ook maar een pose, een restant van de
politesse die in de salons heerste (maar die ook daar niet zelden doorzichtige schijn
was). In de praktijk ontaardden polemieken vaak in regelrechte scheldpartijen, ook
in het keurige Nederland van de lange achttiende eeuw.
De inleiding van Een gedeelde wereld? Duitse theologie en filosofie in het Verlichte
debat in Nederlandse recensietijdschriften is een schets van de Verlichting in internationaal opzicht – met (uiteraard) veel aandacht voor de contactpunten tussen Nederland en Duitsland – en van de plaats van tijdschriften in die cultuur in het algemeen. In het openingshoofdstuk lijkt Franke wat al te snel de programmatische
uitspraken in recensietijdschriften voor waar aan te nemen. Zo stelt zij ‘dat de kritiek
in de achttiende eeuw nooit de intentie had om ideologisch of dwingend te zijn’
(p. 69) – een stelling die uitgaat van de mogelijkheid van een volstrekt neutrale blik,
wat impliciet maar onmiskenbaar indruist tegen het (noodzakelijk ideologisch
gekleurde) beschavingsoffensief dat centraal stond in het Verlichte vooruitgangsgeloof. Gelukkig wordt in de volgende hoofdstukken duidelijk dat er een groot
verschil is tussen de contemporaine theorie en praktijk.
Het tweede hoofdstuk gaat in op het debat over de neologie. Het voornaamste
probleem hierbij is dat ‘neologie’ geen nauwkeurig afgelijnde theologische stroming
is, maar een verzamelnaam voor pogingen om nieuwe (rationalistische, kritische,
idealistische) filosofieën en orthodoxe theologie met elkaar te verzoenen. Franke
schetst een beeld van de verscheidene stromingen in Duitsland en de doorstroming
daarvan in Nederland. Daaruit blijkt dat het Spätpietismus van Lavater, Ewald en
Jung-Stilling met belangstelling, maar niet zonder kritische bedenkingen gevolgd
werd. Zij concludeert ‘dat de grenzen tussen orthodoxe en Verlichte theologie niet
scherp te trekken zijn’ (p. 167).
In het derde hoofdstuk, over de receptie van de filosofie van Kant, neemt Franke
een opmerkelijk standpunt in. Zij meent in tijdschriften, zelfstandige publicaties en
genootschapsactiviteiten ‘wel degelijk voldoende tekenen van een brede discussie
over en een doorwerking van Kant’ (p. 178) te vinden. Daarmee gaat ze regelrecht
in tegen de door haar aangehaalde secundaire literatuur, waarin ‘met uitzondering
van Hanou, keer op keer de conclusie getrokken [wordt] dat Nederland nauwelijks
Kant-receptie heeft gekend’ (p. 178). Diezelfde André Hanou noemde de voorvech-
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ters van Kant in Sluiers van Isis (1988) echter een gideonsbende, waarmee hij enerzijds hun geringe aantal en anderzijds hun enorme ijver beklemtoonde. Die bekeringsijver zorgde ervoor dat er inderdaad nogal wat publicaties en redevoeringen
opdoken, maar die bleken telkens uit dezelfde hoek te komen: de kring rond Paulus
van Hemert en Johannes Kinker.
De keuze van de drie tijdschriften draagt hier bij aan een mogelijke vertekening
van het beeld. De Vaderlandsche Bibliotheek was absoluut niet ingenomen met de
filosofie van Kant. De Schouwburg, onder redactie van Kinker, was dan weer uitgesproken kantiaans. Omdat de Recensent zich op de vlakte hield, en gematigde verdedigingen van Kant opnam, gewaagt Franke wat voorbarig van een ‘verborgen
kantianisme’ (p. 188). Om haar argument kracht bij te zetten, reconstrueert zij
(naast de groep Van Hemert-Kinker) twee kringen die zich met de kantiaanse filosofie bezighielden. De ene kring bestaat uit een aantal individuele theologen die
Kants filosofie poogden in te passen in een christelijk kader – en op die manier in
feite het vernieuwende potentieel van Kants ideeën inkapselden in een veilig conservatisme. De andere is een netwerk van Duitsers in Nederland die contacten
onderhielden met het Duitse kantiaanse tijdschrift Allgemeine Literatur-Zeitung. Dit
gaat echter om een beperkt aantal mensen, waarvan J.R. Deiman de belangrijkste is
– niet toevallig opnieuw iemand uit de vriendenkring van Kinker. Viktoria Franke
biedt de lezer dus dieper inzicht in de werking van wat de kantiaanse lobby genoemd
kan worden, maar lijkt door haar focus te snel tot de algemene conclusie te komen
dat er een brede voedingsbodem was voor vooruitstrevende Verlichtingsfilosofieën
en -theologieën.
In 1995 publiceerde Gert-Jan Johannes De barometer van de smaak, een brede
schets van het gehele veld van Nederlandse tijdschriften tussen 1770 en 1830.
Johannes’ werk is een overzicht van de soorten tijdschriften, en dient als opstap voor
verder onderzoek – de achttiende eeuw wordt vaak (en niet ten onrechte) beschouwd
als de eeuw van het tijdschrift. Dat verder onderzoek is volop aan de gang: publicaties over afzonderlijke tijdschriften, uitgevers, auteurs, redacteuren bieden telkens
opnieuw nieuwe inzichten in het complexe veld van tijdschriftpublicaties. Viktoria
Franke levert met haar studie van de Duitse theologie en filosofie in Nederlandse
recensietijdschriften een belangrijke bijdrage aan die studie van het tijdschrift, maar
ook aan die van de verspreiding van nieuwe, revolutionaire ideeën in het Nederland
van de lange achttiende eeuw.
CHRISTOPHE MADELEIN
Universiteit Gent
Vrouwen en genootschappen in Nederland
Claudette Baar-de Weerd, Uw sekse en de onze. Vrouwen en genootschappen in Nederland en in de ons omringende landen (1750-ca.1810). Hilversum: Verloren,
2009. 368 p., ills. ISBN 9-789087-041007. Prijs: / 39,00.
‘Welkom! Dichteresse! en Dichters! / Die in ’t strijdperk zegepraelt!’. Met open
armen werd de dichteres Maria Petronella Woesthoven in 1790 ontvangen door de
voorzitter van het dichtgenootschap Kunst wordt door arbeid verkregen. Hij toonde
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zich zeer verheugd met het toetreden van de Amsterdamse dichteres: het was een eer om haar op te
mogen nemen in ‘deez Dichter Maatschappij’.
Woesthovens participatie past in een trend: in de
loop van de achttiende eeuw werden steeds meer
vrouwen toegelaten tot genootschappen. Het ging
daarbij niet alleen om dichtgenootschappen, maar
ook om wapengenootschappen, hervormende en
natuurkundige genootschappen. Over de participatie
van vrouwen in de Nederlandse genootschapswereld
is nu voor het eerst een overzichtsstudie verschenen,
van de hand van de historica Claudette Baar-de Weerd.
Ze plaatst de nationale ontwikkelingen bovendien
in een internationaal perspectief door een vergelijking
te maken met de situatie in Engeland, Frankrijk en
Duitsland.
Baar-de Weerd onderzocht een tiental genootschappen, die representatief zijn voor vier genootschapstypen: de dichtgenootschappen (Kunstliefde spaart geen vlijt, Kunst wordt door arbeid verkegen, Studium scientiarum genetrix en het Amsteldamsch Dicht- en Letteroefenend genootschap), de
algemene genootschappen (Concordia et Libertate en Felix Meritis), de hervormingsgezinde genootschappen (Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en Pro Patria et
Libertate) en de wetenschappelijk geörienteerde genootschappen (Het Provinciaalsch
Utrechts Genootschap en het Natuurkundig Genootschap der Dames).
Het meest actief waren vrouwen in de dichtgenootschappen: ze deden mee aan
prijsvragen en publiceerden volop in genootschapsbundels. Sommige vrouwen verkregen tijdens de patriottentijd de status van ‘werkend lid’, waardoor er sprake was
van een gelijkwaardige positie van mannen en vrouwen. Over de desbetreffende
schrijfsters, onder wie Petronella Moens, Adriana van Overstraten en Juliana Cornelia de Lannoy, was al relatief veel bekend – mede dankzij een studie van Marleen
de Vries over dit onderwerp uit 1999. Verrassender zijn dan ook de gedeeltes over
de andere genootschapstypen. Met name in het wapengenootschap Pro Patria et
Libertate (1783-1787) speelden vrouwen een prominente rol. De ‘donatrices’ waren
present bij allerlei publieke optredens van het wapengenootschap, waarbij ze soms
zelf het woord voerden en waarbij zelfgeborduurde vaandels werden overhandigd.
Uit hun optreden sprak een grote politieke en maatschappelijke betrokkenheid.
Uitzonderlijk was ook de oprichting van het Natuurkundig Genootschap der Dames
te Middelburg in 1785, een besloten kring van vrouwen uit de patriciërskringen die
onderricht kregen in de natuurwetenschappen.
De meerwaarde van deze dissertatie is gelegen in het prosopografische karakter
van het onderzoek. Baar-de Weerd heeft van alle vrouwelijke leden zoveel mogelijk
persoonsgegevens bijeengebracht (leeftijd, religieuze gezindheid, burgerlijke status,
etc.). Het doorspitten van alle doop- en trouwaktes moet een heidens karwei zijn
geweest. Baar-de Weerd komt tot de conclusie dat de deelname van vrouwen aan
een bepaald type genootschap gebonden was aan stand. Dat mag op het eerste oog
geen opzienbarende conclusie zijn, wat deze studie bijzonder maakt is dat alle onbekende
vrouwennamen op de ledenlijsten een eigen gezicht krijgen. Baar-de Weerd beschrijft
van velen de individuele leefsituatie en de wijze waarop ze in het genootschapsleven
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betrokken raakten – niet zelden blijken de activiteiten van de echtgenoten daarbij
van doorslaggevende invloed te zijn geweest.
De sterk biografische invalshoek maakt dat andere zaken minder uitvoerig aan
bod komen. Zo was een bredere inbedding in het verlichtingsdebat wenselijk
geweest, evenals een meer theoretische benadering van het gebruik van termen als
‘publieke’ en ‘private’ sfeer. Baar-de Weerd had hier haar voordeel kunnen doen met
de studie van Ulrike Weckel naar achttiende-eeuwse Duitse vrouwentijdschriften,
getiteld Zwischen Häuslichkeit und Öffentlichkeit. Die ersten deutschen Frauenzeitschriften im späten 18. Jahrhundert und ihr Publikum (1998). Daarin problematiseert zij het door historici veelvuldig gehanteerde begrippenpaar Öffentlichkeit
(openbaarheid) en Häuslichkeit (huiselijkheid) en stelt zij dat historici te gemakkelijk
geneigd zijn de politieke, openbare sfeer als het terrein van de man te definiëren en
de a-politieke familie- en privésfeer als het domein van de vrouw. Veel vaker is er
sprake van een vloeiend amalgaam, waarbij beide domeinen zich niet eenduidig
laten begrenzen.
Twee vormen van sociabiliteit heeft Baar-de Weerd bewust buiten beschouwing
gelaten: de religieuze genootschappen en de vrijmetselaarsloges. Hun eigen liturgie,
rituelen en organisatievormen vragen, aldus Baar-de Weerd, om een apart onderzoek. Dat is zonder meer een verdedigbare keuze, maar de gegevens die zij erover
verstrekt maken wel nieuwsgierig. Zo telde de ledenlijst van het Nederlandsch Zendeling Genootschap in de jaren 1798-1801 maar liefst 358 vrouwen op een totaal
van 939 leden. Waarom was het aantal vrouwelijke leden zo hoog en hoe zit dat bij
andere godsdienstige genootschappen? Hoe zag hun rol er precies uit? Kregen ze
andere taken toebedeeld dan in andersoortige genootschappen? En is er wellicht een
verband te leggen met de opkomst van de vrouwenbeweging in het begin van de
negentiende eeuw, die door verschillende vrouwenhistorici expliciet wordt gerelateerd aan religieus geïnspireerde zorgactiviteiten door vrouwen? Het zijn vragen die
in een vervolgonderzoek wellicht aan bod kunnen komen. Prosopografisch onderzoek kan ook daarbij een waardevolle basis leggen.
LOTTE JENSEN
Radboud Universiteit Nijmegen
Welkom, oude vriend!
Dietlinde Willockx, Boom, roos, vis. Natuurpersonificaties als leesmethode voor de
poëzie van Guido Gezelle. Tielt: Lannoo, 2009. 384 p. ISBN 978-90-20983616. Prijs: / 29,95.
Bij een zoveelste Gezelle-boek heb ik niet de neiging om enthousiast te roepen
‘Welkom, oude vriend!’, maar eerder om, in de trant van Jacob Geel, in stilte te
verzuchten: ‘Ach, zijt gij daar alweer…’ Boom, roos, vis. Natuurpersonificaties als
leesmethode voor de poëzie van Guido Gezelle is niettemin een mooi gevonden titel
voor een boek waarin Gezelles gedichten worden geanalyseerd. Dat de boom, roos
en vis ook op een methode slaan waarmee de kinderen vroeger hebben leren lezen,
is niet vanzelfsprekend voor iemand die als ik in een andere taal heeft leren lezen.
In de proloog combineert de auteur deze twee gegevens tot een geslaagd uitgangs-
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punt voor een vernieuwende leesmethode en een
perspectief van waaruit ze naar zowel de overbekende als minder besproken teksten van Gezelle
kijkt. Het boek blijft ook verder aangenaam verrassen. Maar laat ik eerst beginnen met het vertrouwde,
en dat is, in het geval van de handelseditie van het
proefschrift van Dietlinde Willockx, de vorm. De
studie is onderverdeeld in een theoretisch (hoofdstuk 1: ‘De personificatie en de tekst’) en een praktisch gedeelte (dat de resterende vijf hoofdstukken
beslaat). Elk praktisch hoofdstuk begint met een
historische inleiding waarin de ontstaangeschiedenis, publicatie en receptie van Gezelles bundels
Dichtoefeningen, Kerkhofbloemen, Gedichten, gezangen en gebeden, Tijdkrans en Rijmsnoer worden
besproken. Daarna worden er gedichten geanalyseerd met de natuurelementen boom, roos en vis. Verder vormen een inleiding over
natuurpersonificatie in het werk van Gezelle en afrondende beschouwingen een
kader voor deze indeling.
In de nauwelijks tachtig pagina’s van het eerste, theoretische hoofdstuk worden de
belangrijkste metafoortheorieën besproken, van Aristoteles en Quintilianus over Pierre
Fontanier tot de cognitivisten. Het is een welkom overzicht, en toch, wellicht omwille
van zijn schetsmatige karakter, niet vrij van vereenvoudigingen. Zo worden bijvoorbeeld de theorie van Max Black (met het in alle overzichtswerken, en dus ook door
Willockx aangehaalde voorbeeld ‘de mens is een wolf’) en de Mental Space Theory als
twee theorieën voorgesteld die ‘op het principe van interactie’ (p. 35) gebaseerd zijn.
Toch is er bij Lakoff en Turner geen sprake van interactie in de metafoor (‘we map
one way only’),1 evenmin als bij andere cognitivisten (‘geen wederkerigheid’, Jäkel).2
Vervolgens wordt in de studie van Willockx de term personificatie toegelicht,
waarbij eveneens termen worden besproken die met de personificatie worden verward en/of met dit begrip gepaard gaan: prosopopoeia, allegorie, reïficatie, apostrofe
en dialoog. Ook wordt de relatie besproken tussen synecdoche, metonymie, metafoor enerzijds en de personificatie anderzijds. Jammer genoeg gaat de auteur niet
nader in op de relatie tussen antropomorfisme en personificatie. Ook deze relatie
wordt vereenvoudigd en er wordt een al te rechte lijn getrokken van antropomorfisatie naar personificatie: ‘Niet zelden geeft de dichter de natuur een antropomorf
karakter. De boom, de bloem, de dieren en ook God krijgen menselijke kenmerken
of eigenschappen. Ze worden gepersonifieerd’ (p. 12). Verder in het boek komt
antropomorfisme terloops in de culturele context ter sprake en wordt het met de
personificatie verbonden: ‘In cultureel perspectief is de personificatie een vorm van
antropomorfisme’ (p. 65). Ook wordt er, weliswaar in een andere context, gewezen
op het probleem van verschuiving van betekenissen die onder verschillende criteria

1
G. Lakoff & M. Turner, More than Cool Reason: A Field Guide to Poetic Metaphor.
Chicago/London, 1989, 132.
2
O. Jäkel, Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu (Metaphern in abstrakten DiskursDomänen, 1997, vert. M. Banas & B. Dr∏g). Kraków, 2003, 112.
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en definities schuilen (p. 28). Dat het nu juist in het geval van antropomorfisme en
personificatie tot zo’n verschuiving komt, wordt verder niet geproblematiseerd. Men
blijft dus onvoldaan, temeer als men gewend is om antropomorfisering niet enkel
met het domein van godsdienst en antropologie te verbinden, maar – net als de
personificatie – tot de beeldspraak te rekenen als een aparte stijlfiguur die minder
conventioneel is dan de personificatie.
In haar beschouwing van de personificatie (p. 38-40) verwerpt Willockx de cognitivistische metafoortheorie ten gunste van de klassieke aanpak. Haar kritiek betreft
Lakoffs en Turners beschouwing van maar één type personificatie, dat wordt gekarakteriseerd als: ‘gebeurtenissen zijn acties’. In een poging tot cognitieve analyse van een
met de dood verbonden personificatie uit Gezelles gedicht (de bloemen sterven) stelt
Willockx vast dat er ‘geen actie te vinden’ is en concludeert: ‘het subject van sterven
zou ik veeleer een patiens noemen’ (p. 40).3 De auteur kiest uiteindelijk als theoretische
basis voor haar studie de negentiende-eeuwse theorie van Fontanier en deze klassieke
aanpak, die met de classicus Gezelle goed harmonieert, lijkt een goede keuze te zijn.
Temeer daar verschillende andere theorieën niet voorgoed worden afgekeurd maar wel
als steun gehanteerd wanneer ze van dienst blijken te zijn bij het praktische tekstmateriaal. In de analyses maakt Willockx ook gebruik van een narratologische benadering,
die in deze studie echter niet theoretisch onderbouwd wordt.
Wat het praktische deel van Boom, roos, vis betreft: ‘de tekst zal hier centraal staan’,
belooft de auteur (p. 89) en deze belofte wordt waargemaakt. De aandacht voor de
tekst en nauwkeurige analyses waarbij telkens op de wisselwerking wordt gewezen
tussen de stilistische en inhoudelijke elementen, zijn geen doel op zichzelf maar een
uitgangspunt om Gezelles oeuvre opnieuw te doordenken, zonder de persoon Guido
Gezelle, zijn context en de Gezelle-studie uit het oog te verliezen. Een analyse van de
taalelementen in een vroegere interpretatie van ‘O ’t ruischen van het ranke riet’ door
Albert Westerlink bijvoorbeeld (p. 154), geeft de auteur steun bij een eigen, originele
interpretatie van het overbekende en menigmaal besproken gedicht. Willockx onderzoekt zelfs de natuurmetaforiek in de Gezellestudie (p. 19), en hoewel deze bespreking
eigenlijk niet veel bijdraagt tot het onderwerp van haar eigen studie, toont zij een
gevoeligheid en aandacht voor de taal die door de analyses verder in het boek worden
bevestigd. De diepgaande analyses van vijftien gedichten vormen dan ook het hoogtepunt van deze studie. Willockx discussieert met bestaande interpretaties, betrekt
verschillende filosofische stelsels in haar analyses en hanteert negen pretekstuele codes,
waarvan de ecologische code misschien het meest verrassend is in combinatie met
Gezelles lyriek. De verhouding van de mens tot de natuur wordt opgevat als een ikjij-relatie waarbij de natuur vaak de status van de ander krijgt. Interpretaties van
Gezelles personificaties maken van de gepersonifieerde bloemen en bomen net levende
mensen die in alle aspecten van hun mens-zijn naar voren komen. Zo worden bijvoorbeeld de inhoudelijke en grammaticale gegevens in erotische termen vertaald en met
het feministische discours verbonden:
3
Toch wordt er ook anders gedacht over de dood en de logica van de taal: ‘Geboren is
wat wij worden / maar dood worden wij niet. / Dood is wat wij gaan. / Sterven wat wij doen.
/ Doodgaan is de allerlaatste / daad dan maar verrichten’, zegt bijvoorbeeld Hagar Peeters in
Genoeg gedicht over de liefde vandaag. Doodgaan/sterven worden hier expliciet als een ‘actie’
opgevat. Daarom lijkt me de kritiek op Lakoffs en Turners theorie subjectief en niet voldoende beargumenteerd met het door de auteur gekozen voorbeeld.
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De beek giet water, staat (stil), werkt om het zaad te malen, kuste en vleide.
Daarnaast wordt ze gekust, mishandeld en verkracht. Met de tegenstelling tussen actief en passief hangt ook een rolverdeling samen tussen man en vrouw.
Wanneer de beek handelingen ondergaat of optreedt in erotische contexten, al
of niet actief, is ze vrouwelijk en heet ze Mandel; werkt ze of doet ze dat
bewust niet […], dan is ze mannelijk en wordt naar haar verwezen als Mandelvliet (p. 123).
Willockx’ interpretaties zijn verrassend en revelerend, bijvoorbeeld wanneer ze de
spiegelingen en paradoxen bespreekt, of op het spel van verlies en behoud wijst dat
in de personificaties tot uiting komt. Dankzij de transparante taal zijn de analyses
dynamisch en prettig om te lezen. Zelf gebruikt de auteur af en toe ook personificaties die haar gedachtegang verduidelijken en de stijl van haar betoog fris houden
(bijv. ‘sommige kwesties behandelt de dichter onomwonden, andere fietsen als het
ware naar het bewustzijn van de lezer via de beeldspraak’, p. 13). Willockx’ bewonderenswaardige eerbied voor de tekst belemmert haar echter niet om tegelijkertijd
een kritische distantie te bewaren. Soms amuseert ze zich kostelijk en zo ook de
lezer: ‘In dat stukje “vruchtbaar Vlanderland” (v. 5) belandt een zaadje in de aarde.
De meer dan honderd verzen die volgen presenteren het traject dat dit kleinood zal
afleggen. Bepaald karig met informatie is de verteller niet’ (p. 131).
Boom, roos, vis. Natuurpersonificaties als leesmethode voor de poëzie van Guido
Gezelle is een geslaagde combinatie van het vertrouwde (de onderzochte materie en
de vorm) met een vernieuwend perspectief. In de jaargang 2009 van neerlandistiek.nl
hebben enkele onderzoekers zich gebogen over de problemen en perspectieven van
poëzieanalyse als wetenschappelijke discipline. De degelijke studie van Willockx
waarin gedetailleerde analyses van gedichten het zwaartepunt vormen, is een praktische en boeiende illustratie van het feit dat een wetenschappelijke vorm van poëzieanalyse mogelijk is. Naar het bekende werk van de priester-dichter wordt gekeken
op een letterlijk en figuurlijk natuurlijke manier. Aan Willockx’ analyses zullen veel
oude vrienden van Gezelle plezier hebben, evenals nieuwe lezers die met de dichter
vriendschap willen sluiten.
IRENA BARBARA KALLA
Universiteit Wroc¥aw
Letterheren als exacte wetenschappers?
Greet Draye, Laboratoria van de natie. Literaire genootschappen in Vlaanderen 18301914. Nijmegen: Vantilt, 2009. 458 p., ills. ISBN 978-94-6004-006-1. Prijs:
/ 29,95.
Tijdens de presentatie van Laboratoria van de natie merkte Marc Reynebeau op dat
het boek toch ‘iets te zwaar’ is om op het strand te lezen.1 Dat is als een compliment
1
De boekpresentatie vond plaats op 12 september 2009 in het Antwerpse filiaal van De
Slegte. Marc Reynebeau, die het boek recenseerde voor De Standaard der Letteren (23 oktober
2009), trad er in gesprek met auteur Greet Draye.
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op te vatten: het onderwerp leent zich allerminst tot
‘strandlectuur’. Laboratoria van de natie is namelijk
de goed gekozen benaming voor de literaire genootschappen waarin de negentiende-eeuwse Vlaamse
letterheren zich verenigden. Ze bemiddelden er het
algemeen belang – hún algemeen belang, zo voegt
de flaptekst er terecht aan toe – en meer bepaald
een tweetalig België, oftewel een Belgische natiestaat. Greet Draye onderzocht ‘hoe de Vlaamse letterheren vanuit hun letterwereld van literaire
genootschappen hun rol van bemiddelaar definieerden en speelden, en hoe zij de publieke opinie en
de overheid beïnvloedden in de Belgische negentiende eeuw, tussen 1830 en 1914’ (p. 12).
Draye beantwoordt deze vraag in een gedetailleerd en helder gestructureerd betoog. Dat is een
grote verdienste, aangezien de stof die zij behandelt
niet meteen een intrinsieke structuur bevat. De geschiedenis van de negentiendeeeuwse Vlaamse genootschappen verliep allesbehalve rechtlijnig: ze ontstonden,
verdwenen, werden heropgericht, fusioneerden en gingen uiteindelijk toch definitief
ter ziele. Ook de concrete invulling van het algemeen belang en de wijze waarop de
letterheren de Belgische natiestaat bemiddelden, veranderden meer dan eens. De
pro- en epilogen bij elk hoofdstuk komen de helderheid en de structuur van het
boek ten goede. De auteur herhaalt bij het begin en bij het einde van elk hoofdstuk
de centrale boodschap of de belangrijkste ontwikkelingen en blikt zowel terug als
vooruit. Dergelijke tussentijdse samenvattingen en herhalingen kunnen een déjà
vu-effect veroorzaken, maar dat weegt niet op tegen het grote voordeel ervan: de
lezer raakt op geen enkel ogenblik de draad kwijt en verdwaalt nooit tussen de vele
genootschappen, letterheren, culturele, politieke en ideologische opvattingen.
Een andere verdienste van de auteur betreft de levensbeschouwelijke achtergrond
van de Vlaamse Beweging. Onder meer door publicaties van Lode Wils wordt de
Vlaamse Beweging in het collectieve geheugen vaak geassocieerd met het katholicisme (p. 26). Draye toont aan dat het liberale ideeëngoed een aanzienlijke invloed
heeft uitgeoefend op de (literaire) Vlaamse Beweging. De terminologie die Draye
hanteert, is zeer genuanceerd. Ze maakt dankbaar en consequent gebruik van de
term ‘letterheren’ om de leden van de genootschappen te benoemen:2 in naam
letterkundigen en auteurs, maar in de praktijk ook politiek geëngageerde burgers,
‘politiek’ naar twintigste- en eenentwintigste-eeuwse normen weliswaar. Ook dit
maakt Draye duidelijk door een weloverwogen woordkeuze. Ze wijst onder meer op
de betekenisevolutie van ‘staetkunde’ van een cultureel (het bespelen van de politiek
vanuit de letterwereld) naar een (partij)politiek begrip (p. 106, 161). Het sociale
vraagstuk komt nauwelijks aan bod in de Laboratoria van de natie: noch in de
negentiende-eeuwse genootschappen, noch in het gelijknamige boek. In die zin is

2
R. Aerts, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids.
Amsterdam, 1997.
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de onderbelichting van de arbeiderskwestie terecht: de negentiende-eeuwse letterheren braken zich daar evenmin het hoofd over (p. 335). De relatie met de buurlanden
Duitsland en Nederland wordt uitvoerig behandeld in de context van het pangermanisme en de Vlaams-Nederlandse samenwerking. Draye heeft goed begrepen dat
de Vlaams-Belgische natie werd opgebouwd in de (tegen)spiegel van de Duitse en
Nederlandse cultuur. Een verruiming van het internationale perspectief naar bijvoorbeeld de Engelse situatie is niet onontbeerlijk, maar kan interessante inzichten
opleveren.3
Conform Drayes intenties levert dit werk niet zozeer een bijdrage aan de genootschappelijkheidsgeschiedenis, als wel aan de nationaliteits- en identiteitsgeschiedenis
(p. 20). De dominante politieke invalshoek in de geschiedschrijving van de Vlaamse
Beweging wil Draye verlaten: het boek ‘betracht door zijn specifieke invalshoek van
de Vlaamse letterheren een breedheid waarin de bestaande inzichten over politiek,
cultuur en dan in het bijzonder literatuur een nieuwe synthese aangaan om zo –
vooral – nieuwe inzichten in de Vlaams-Belgische identiteitsvorming te verschaffen’
(p. 24). De (zeer relevante) inleiding onthult echter ook een heikel punt in de
methodologie. Een literair geschoolde lezer kan misleid worden door de nadruk die
de auteur legt op het belang van de letterkunde in het natievormingsproces (p. 22,
24). In de mix politiek, cultuur en literatuur is literatuur namelijk niet het smaakgevende ingrediënt. Aan het einde van de inleiding relativeert Draye terecht het
aandeel van de letterkunde in haar werk. Die heeft slechts een illustrerende rol, en
dan vooral in het derde deel (p. 31). Tekenend in dat opzicht is dat Draye niet
ingaat op de vraag die Jan Frans Rens (voorzitter van De Tael is Gansch het Volk)
zich stelt: hoe zou de negentiende-eeuwse Vlaamse literatuur eruitzien als de negentiende-eeuwse auteurs meer dichter dan strijder waren geweest (p. 253, 257)? Het
uitdiepen van deze pertinente vraag kan een interessante blik bieden op de literaire
activiteit van de negentiende-eeuwse letterheren. Bovendien wordt het aandeel van
de literatuur in de genootschappen en de concrete literaire bijdrage van de letterheren aan de identiteits- en natievorming vaak gepolitiseerd of zelfs geminimaliseerd.
Terecht benadrukt Draye het grote maatschappelijke engagement van de letterheren,
maar een nuancering van de verhouding tussen literatuur en politiek ontbreekt op
een aantal bladzijden (p. 144, 147, 237, 265). Ze besteedt ook weinig aandacht aan
de literaire activiteit in tijdschriften (en de socio-institutionele context ervan), en
literaire evoluties krijgen vaak politieke verklaringen (bijvoorbeeld de overgang van
de romantiek naar het realisme, het einde van de literaire genootschappen). In de
inleiding verklaart ze overigens expliciet literaire idealen slechts als aanleiding te
beschouwen tot het generatieconflict in de letterwereld; de nationale identiteit is de
centrale inzet ervan (p. 27). Een discoursanalyse in het historische onderzoeksdomein, die Draye naar eigen zeggen heeft gemaakt (p. 22), verschilt danig van die
in een letterkundig onderzoek. Draye beperkt citaten of verwijzingen naar gedichten
tot een minimum, en de analyse van brieven, verslagen, recensies, opiniestukken en
redevoeringen (proza) gaan niet verder dan het zuiver inhoudelijke niveau. We kunnen Greet Draye deze niet-literaire invalshoek niet ten kwade duiden aangezien ze

3
De analyses van Kaiser, die Draye wel betrekt bij haar onderzoek, kunnen hierbij hulp
bieden. D.A. Kaiser, Romanticism, Aesthetics, and Nationalism. Cambridge, 1999. (Cambridge
Studies in Romanticism, 34).
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met dit onderzoek – het boek is een herwerkte versie van haar proefschrift – in 2007
promoveerde tot doctor in de geschiedenis. Dat blijkt ook uit de methodologie en
het onderzoeksdomein, helder beschreven in de inleiding, en uit de geraadpleegde
literatuur. Toch zou een meer uitgewerkt literair perspectief een meerwaarde betekenen voor de identiteits- en nationaliteitsgeschiedenis.4
Een literaire benadering levert niet enkel nieuwe inzichten op, ze kan de geponeerde stellingen ook staven en geloofwaardiger maken. Draye dicht de letterheren
namelijk strategieën of redeneringen toe die de lezer nu en dan de wenkbrauwen
doen fronsen. Niet zelden past ze ‘mechanismen’ uit het werk van bijvoorbeeld
Ankersmit (‘vergeten, geschiedenis en identiteit’, p. 86, 178) of Giesen (‘national
identity as trauma’, p. 86, 135) toe op handelingen of woorden van de letterheren.
Typerend zijn termen als ‘strategie’, ‘aanpak’ of ‘generationele afspraak’ (p. 367) die
niet rechtstreeks kunnen worden afgeleid uit persoonlijke briefwisseling of uit redevoeringen en daardoor betwijfeld kunnen worden. Een retorische of stilistische analyse van het discours kan hier verhelderend zijn. Bovendien zijn dergelijke rationele
analyses achteraf gemaakt en gaan zij vaak voorbij aan het intuïtieve, spontane element in de menselijke handelingen. Letterkundige genootschappen waren wel ‘laboratoria’, in die zin dat er werd geëxperimenteerd met verschillende invullingen van
de Belgische natiestaat en met de manieren waarop deze gerealiseerd kon worden.
De letterheren waren echter geenszins exacte wetenschappers. In hun streven naar
een Belgische natiestaat, met daarin een volwaardige Vlaamse (sub)natie, werden zij
evenzeer gedreven door een flinke dosis (romantisch) enthousiasme. De letterheren
hadden wel degelijk een plan voor ogen in hun bemiddeling van het algemeen
belang; daarvan getuigen de betekenisevoluties van termen of begrippen die Draye
wel overtuigend analyseert en interpreteert (p. 198, 241, 325). Men mag het rationele en beredeneerde aspect echter niet overschatten: naast de geplande acties en
doordachte geschriften, waren er ongetwijfeld ook spontane handelingen en impulsieve uitlatingen.
De afbeeldingen in het boek, afkomstig uit de collectie van het AMVC-Letterenhuis, zijn weinig gevarieerd, maar zeer toepasselijk. De sobere, strakke fotoportretten
maken de letterheren niet hip of modern, maar verbeelden hen op negentiendeeeuwse en daarom niet minder indrukwekkende wijze. Dat is meteen ook een van
de belangrijkste kwaliteiten van Drayes onderzoek: zij contextualiseert haar betoog,
een duidelijke meerwaarde in een studie die (zij het slechts oppervlakkig) de negentiende-eeuwse literatuur omvat. Draye verschaft op die manier elk type van onderzoek over de negentiende eeuw een interessante en belangrijke context. Bovendien
levert zij een lovenswaardige bijdrage tot de identiteits- en natievormingsgeschiedenis van het negentiende-eeuwse Vlaanderen.
ADELHEID CEULEMANS
FWO-Vlaanderen, Universiteit Antwerpen

4
De bronnen van het vaderland van Joep Leerssen zou hier als voorbeeld kunnen dienen.
J. Leersen, De bronnen van het vaderland. Taal, literatuur en de afbakening van Nederland
1806-1890. Nijmegen, 2006.
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‘Wilt ge zonneschijn hebben en lui-zijn, kom dan hier’
José Buschman, Een dandy in de Oriënt. Louis Couperus in Afrika. Amsterdam: Bas
Lubberhuizen, 2009. (De Parelduikerreeks, 3). 160 p., ills. ISBN 978-905937-140-8. Prijs: / 16,90.
In 1920-21 reisden Louis Couperus en zijn vrouw
Elisabeth Couperus-Baud zes maanden door Algerije en Tunesië. Zijn twintig reisbrieven verschenen
in De Haagsche Post en een jaar later werden ze
gebundeld in Met Louis Couperus in Afrika. In
tegenstelling tot zijn verblijven in Nice, Italië en
Nederlands-Indië, is de reis van Couperus naar
Noord-Afrika zelden of nooit in detail bestudeerd.
Historica en medeoprichtster van het Louis Couperus Genootschap José Buschman brengt hier verandering in met haar belangwekkende en helder
geschreven studie Een dandy in de Oriënt. Louis
Couperus in Afrika.
Het boek vangt aan met een biografische schets
van het leven van Couperus voor zijn vertrek. Na
een tien jaar durend verblijf in Nice keert Couperus
in 1915 via een tussenstop in Italië naar Den Haag
terug. Hij voelt zich er benauwd en kampt afwisselend met heimwee naar Italië, angst voor de ouderdom, de zorg om de oorlog en
het harde werk. Zijn verfijnde manieren en de behandeling van thema’s als perversiteit en homoseksualiteit in zijn werk maken hem berucht in het Haagse roddelcircuit. Hij is teleurgesteld over de kritieken en de teruglopende verkoopcijfers,
besluit te stoppen met het schrijven van romans en legt zich voortaan toe op feuilletons en korte verhalen. Wanneer S.F. van Oss, oprichter van het jonge weekblad
De Haagsche Post, hem voorstelt om een reis naar Algerije te maken, gaat Couperus
gretig op dit aanbod in.
Een dandy in de Oriënt geeft voorts een overzicht van de receptie- en editiegeschiedenis van Met Louis Couperus in Afrika, waaruit blijkt dat de literaire kritiek
zowel vroeger als nu met gemengde gevoelens reageerde. Vonden tijdgenoten van
Couperus de reisbrieven doorgaans te oppervlakkig en impressionistisch, latere
recensenten prezen de zintuiglijke beschrijvingen maar hekelden de koloniale instelling van Couperus. De reis van Couperus vond inderdaad plaats ten tijde van het
Franse koloniale bestel in Algerije, een ruimere sociale en politieke context die
Buschman in een apart hoofdstuk schetst en illustreert met koloniale ansichtkaarten
en reproducties van foto’s van Algerije die Couperus zelf heeft uitgezocht. Ten slotte
zoomt Buschman in op de reisbrieven zelf, die worden samengevat en voorzien van
bio- en bibliografische annotaties met achtergrondinformatie over personen die
Couperus vermeldt, plaatsen die hij bezocht en boeken die hij raadpleegde tijdens
het schrijven.
Buschman beschouwt de reisimpressies van Couperus als een ‘two-way screen’
(p. 100). Haar werkwijze is erop gericht om enerzijds achter de beschrijvingen van
Couperus de wereld die hij heeft bezocht te achterhalen, en anderzijds meer te weten
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te komen over de gedachten van Couperus en zijn poëticale opvattingen op het
einde van zijn leven door zich te verplaatsen in het Algerije en Tunesië van begin
jaren twintig van de vorige eeuw.
Deze opvatting van reisliteratuur vertaalt zich in een vergelijkend onderzoek
waarbij de reisfeuilletons van Couperus naast een reeks andere reisverhalen uit diezelfde periode worden gelegd. Buschman komt tot de vaststelling dat de meeste
westerse reisauteurs – van Maurits Wagenvoort, Philippe Zileken en André Gide tot
Lord Alfred Douglas en Jean Lorrainuit – begaan zijn met politieke en sociale kwesties in hun beschrijvingen van Algerije. Ze bespreken het Franse koloniale bestel, de
confrontatie met islam en moslims, of de positie van de Algerijnse moslimvrouw.
In Met Louis Couperus in Afrika traceert Buschman een evolutie van een uitgesproken feeërieke en oriëntalistische naar een meer anekdotische verbeelding van het
alledaagse leven in Algerije. Volgens Buschman lukte het Couperus niet meer om
de harde werkelijkheid die hij aanschouwde esthetisch vorm te geven. Maar in plaats
van een diepgaande analyse te geven van de politieke en sociale gevoeligheden die
hij aanschouwde, zoals andere westerse auteurs wel deden, repte Couperus er met
geen woord over, terwijl hij elders – bijvoorbeeld in zijn roman De stille kracht –
bepaald niet ongevoelig bleek te zijn voor maatschappelijk hete hangijzers zoals het
kolonialisme. Dit heeft wellicht te maken, zoals Buschman ook aangeeft, met het
advies van Van Oss om vooral veel nuttige reistips te geven voor de lezers en zich
politiek op de vlakte te houden, overeenkomstig de algemene strekking van De
Haagsche Post. Maar er zijn volgens Buschman ook dieperliggende redenen voor zijn
terughoudendheid, met name het sublimerende schrijverschap van een dandy die
vreest om door het lezerspubliek afgewezen te worden. Met Louis Couperus in Afrika
is in deze optiek het resultaat van een auteur die de wereld als stijlvol schouwtoneel
wilde beschouwen maar sneller dan gedacht door zijn oriëntalistische repertoire heen
was; een latent homoseksuele, excentrieke man die in onbehagen leefde met zijn
burgerlijke lezers, die hij niet voor het hoofd wilde stoten. Kortom, een Haagse
dandy die zich fysiek en artistiek in de woestijn beland voelde.
Deze conclusies illustreren de mate waarin een relatief veronachtzaamde reistekst
zoals Met Louis Couperus in Afrika relevant kan zijn voor het biografische en poëticale onderzoek naar Couperus. Tezelfdertijd bevestigt Buschman ook de conventionele opvatting dat de reisliteratuur als een opzichzelfstaand genre weinig interessant, of slechts van secundair belang zou zijn in vergelijking met de romanvorm.
Achter Buschmans studie van de wereld die Couperus aanschouwde en optekende
in zijn reisbrieven zit immers vooral de drijfveer om meer te weten te komen over
de mate waarin de pen van de romancier meeschreef.
In de postkoloniale literatuurkritiek in navolging van de studie Orientalism
(1978) van Edward Said, daarentegen, wordt de reisliteratuur beschouwd als op
zichzelf staand genre met een eigen geschiedenis, literaire conventies, tropen en narratieve strategieën. Buschman levert, terecht, kritiek op de veralgemenende stelling
van Said dat het genre van de reisliteratuur vanaf de koloniale periode tot nu een
ideologisch vehikel zou zijn dat de hiërarchische verhoudingen tussen het Westen
en de Oriënt normaliseert bij het Europese leespubliek. Maar het is jammer dat
Buschman voorbij gaat aan de reeks narratologische en historisch-contextuele analyses van reisliteratuur die in deze traditie zijn verschenen tijdens de laatste decennia.
Deze studies hebben Saids begrip van oriëntalisme en de rol van de reisliteratuur
niet enkel genuanceerd, aangevuld en bekritiseerd. Ze hebben tevens bijzonder
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interessante inzichten opgeleverd op het reisgenre als een inherent ambivalent genre
dat op het kruispunt staat tussen de autobiografie en de etnografie.
In de analyse van Met Louis Couperus in Afrika zou volgens deze laatste benadering de wisselwerking centraal staan tussen de zelfportrettering van Couperus als
reiziger en zijn literaire verbeelding van de bezochte plaats of cultuur. In Buschmans
analyse wordt echter de literaire verbeelding van Algerije en Tunesië getoetst aan
een vermeende referentiële werkelijkheid, een benadering die in zekere zin de orientalistische blik bevestigt, in plaats van deze kritisch tegen het licht te houden.
Suggestief is dat Buschman haar studie aankondigt als het betreden van ‘een wonderlijke, exotische wereld van gesluierde mannen en vrouwen, olielampjes, razende
woestijnwinden en de melancholieke hoefslag van kamelen’ (p. 7). Het gevolg is dat
er bijvoorbeeld een verklaring gezocht wordt voor het gegeven dat Couperus, in
tegenstelling tot zijn westerse reisgenoten, niet ingaat op de onderdrukte positie van
de Algerijnse vrouw, terwijl geen interpretatie wordt gegeven van Couperus’ beschrijving van de Arabische vrouw aan de hand van oriëntalistische gemeenplaatsen zoals
‘ondoorgrondelijk en onpeilbaar’ (p. 58). In feite zou men hier ter aanvulling
bijvoorbeeld het bekende essay ‘L’Algerie se dévoile’ (1959) van Franz Fanon of
The Colonial Harem van Malek Alloula (1986) moeten lezen. Deze teksten bieden
diepgravendere analyses van de fascinatie voor de Algerijne moslimvrouw en de
standaardtropen van zowel ondergeschiktheid als ondoorgrondelijkheid in westerse
reisteksten, waarmee de reisimpressies van Couperus kunnen worden vergeleken.
Een dandy in de Oriënt. Louis Couperus in Afrika levert met andere woorden interessante inzichten op over de biografie van Couperus in de moeilijke, laatste periode
van zijn leven in Den Haag ten tijde van de Eerste Wereldoorlog, en belicht ook een
essentieel onderdeel van zijn schrijverschap. In dit opzicht levert deze studie een
vernieuwende bijdrage aan het onderzoek naar een van de meest gewaardeerde Nederlandse schrijvers. Terwijl de nadruk wordt gelegd op Couperus als mens, dandy en
esthetisch prozaïst, brengt Een dandy in de Oriënt tevens een veronachtzaamde tekst
onder de aandacht die interessant onderzoeksmateriaal oplevert voor vragen naar
Couperus als reiziger en reisauteur. Vanuit deze laatste optiek is Couperus immers
niet louter een groot romancier uit een vervlogen tijd, maar vervult hij als kosmopoliet en reisauteur ook een cruciale schakelrol in de literaire verbeeldingstraditie van
interculturele ontmoetingen, een rol die tevens relevant is voor discussies over de
functie van literatuur in de huidige tijd van globalisering en migratie.
SARAH DE MUL
FWO-Vlaanderen, K.U.Leuven
Stijn Streuvels en de beeldende kunsten
Tom Sintobin, Marcel de Smedt, Johan de Smet en Hans Vandevoorde (ed.), Voor
altijd onder de ogen. Streuvels en de beeldende kunsten. Jaarboek 14 van het Stijn
Streuvelsgenootschap 2008. Tielt: Lannoo, 2009. 243 p., ills. ISBN 9-789020985061. Prijs: / 24,95.
In het veertiende jaarboek van het Stijn Streuvelsgenootschap staat de relatie van
Streuvels met de beeldende kunsten centraal. Onder de noemer van beeldende kunst
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wordt in dit boek niet alleen schilderkunst behandeld, maar ook fotografie, boekillustratie, architectuur, sculptuur en film. Streuvels koesterde zijn hele
leven een fascinatie voor verschillende beeldende
kunsten. Hij was een kenner van de Vlaamse kunst,
verzamelde deze ook, en was in zijn vrije tijd actief
fotograaf. Dit jaarboek geeft een uitgebreid en tegelijk gedetailleerd beeld van diverse facetten van
Streuvels’ relatie met de beeldende kunsten.
In de eerste bijdrage, van Johan De Smet en
Hans Vandevoorde, wordt het netwerk van beeldende kunstenaars rondom Streuvels blootgelegd.
Hieruit komt naar voren hoe hecht de banden tussen schrijvers en schilders waren in het Vlaamse fin
de siècle. Ook wordt aan de hand van brieven en
eerdere studies voor een groot deel achterhaald
welke kunstwerken Streuvels in zijn bezit had. De
auteurs merken terecht op dat het feit dat Streuvels’
verzameling vooral Vlaamse contemporaine kunst bevatte, nog geen uitsluitsel geeft
over Streuvels’ eigen voorkeuren en smaak, omdat juist dat werk het makkelijkst
door hem verworven kon worden en hij ook vaak werk van bevriende Vlaamse
kunstenaars cadeau kreeg.
In de tweede bijdrage over schilderkunst gaat Tom Sintobin dieper in op het
schilderachtige discours dat rondom Streuvels’ werk is ontstaan. Een verklaring hiervoor zoekt hij in het feit dat Streuvels ook zelf in zijn proza regelmatig ruimtes en
objecten in schilderkunstige termen beschrijft. Met treffende voorbeelden laat hij
zien hoe Streuvels de romanrealiteit vaak niet verhaalt maar schildert en met behulp
van verschillende technieken – bijvoorbeeld gedetailleerde beschrijvingen van objecten en het gebruik van de tegenwoordige tijd – de suggestie probeert te wekken dat
de lezer naar een schilderij kijkt. In het voorwoord bij de bundel wordt de vraag
gesteld of Streuvels misschien liever beeldend kunstenaar dan schrijver had willen
zijn. Deze vraag wordt (uiteraard) niet beantwoord, ook al valt er wel iets voor het
idee te zeggen. De paragone, ofwel de strijd tussen de zusterkunsten, werd vaker in
de geschiedenis in het voordeel van de beeldende kunst beslist. Wanneer Streuvels
de schilderkunst hoger waardeerde dan de literatuur, zou aan zijn schilderachtige
manier van schrijven ook een strategische overweging ten grondslag kunnen liggen:
door picturaal te schrijven kon hij proberen die hogere kunst zo dicht mogelijk te
naderen en zodoende zijn eigen werk op een hoger niveau te plaatsen.
In het deel dat handelt over fotografie belicht Remco Ensel Streuvels’ eigen fotografische arbeid, en buigt Steven Surdiacourt zich over de portretten die door anderen van Streuvels zijn gemaakt. Die laatste bijdrage toont Streuvels’ ambiguïteit ten
opzichte van het schrijversportret. In principe vond hij dat niet de auteur maar het
werk centraal diende te staan, maar ondertussen liet hij wel herhaaldelijk portretfoto’s maken waarmee hij een uitgesproken schrijversbeeld van zichzelf creëerde.
Met een zeer degelijke iconografische analyse van Streuvels’ portretten laat Surdiacourt vervolgens zien hoe op deze foto’s bewust een eigenzinnige man, een waarnemer wordt gepresenteerd, die steeds in relatie staat met een natuurlijke, landelijke
omgeving. In de bijdrage van Sofie Onghena wordt duidelijk dat ook openbare

93756_SDL_2010-3_05.indd 378

07-09-2010 12:35:44

BOEKBEOORDELINGEN

379

monumenten gewijd aan Streuvels het lokale, landelijke en natuurlijke in Streuvels’
werk symboliseren. En net als de schrijvers zelf, blijken ook gemeenten op hun beurt
beelden van schrijvers uit de eigen streek in te zetten om zich te profileren.
Twee bijdragen over Streuvels en de boekillustratie gaan respectievelijk in op de
pentekeningen van Gustave van de Woestijne voor Streuvels’ Reinaert-bewerking en
de afgewezen tekeningen van Henri van Straten voor Het leven en de dood in den
ast. Johan De Smet schetst de ontwikkeling van Van de Woestijne als tekenaar en
schilder en plaatst de tekeningen voor de Reinaert in die context. Een naar mijn idee
interessante vraag die niet wordt beantwoord in het stuk, is de vraag waarom Streuvels nu precies de nog tamelijk onervaren Van de Woestijne koos als illustrator.
Zouden daarbij inhoudelijke overwegingen kunnen hebben meegespeeld? Wist
Streuvels bijvoorbeeld dat de op middeleeuwse getijdeboeken geïnspireerde stijl van
de tekenaar goed zou aansluiten bij het middeleeuwse Reinaert-verhaal? Door nader
in te gaan op mogelijke overeenkomsten tussen schilder en schrijver, illustraties en
tekst, zou die keuze wellicht nader kunnen worden verklaard. Jan Baes toont ons in
zijn korte bijdrage over Van Straten wel iets van de overwegingen die een rol speelden bij Streuvels’ keuze voor illustraties: een afbeelding moest volgens hem het boek
vooral versieren en de geest, de ‘atmosfeer’ van het verhaal zichtbaar maken. Afbeeldingen van personages en illustraties die voortkwamen uit een eigen interpretatie
van het verhaal, konden de verbeelding te zeer in de weg zitten, en wees Streuvels
dan ook af.
Hoe kunstenaar en schrijver samen tot een gesamtkunstwerk konden komen,
blijkt uit de bijdrage van Wouter Van Acker over de totstandkoming van Het Lijsternest, de landelijke woning van Streuvels. Net als in de eerste bijdrage en het
artikel over Van de Woestijne wordt hier aandacht besteed aan de kring van Vlaamse
kunstenaars rondom Streuvels en worden zij in een internationaal kader geplaatst.
Interessant is dat in elk van deze bijdragen wordt gewezen op overeenkomsten met
en invloed van de Engelse Arts & Crafts-beweging. Het gebruik van lokale bouwmaterialen, de ambachtelijke werkwijze en de op middeleeuwse voorbeelden geïnspireerde ontwerpen keren terug in de Vlaamse kunst van het fin de siècle. In de
bijdrage van Van Acker wordt mooi zichtbaar hoe in het ontwerp voor Het Lijsternest de Engelse cottage-architectuur waarop Viérin zijn ontwerpen baseerde zich
vermengde met Streuvels’ ideeën over de ideale Vlaamse landelijke woning. Het is
jammer dat in de bundel niet wordt ingegaan op Streuvels’ eigen relatie met buitenlandse en met name Engelse kunst. In een voetnoot wordt verwezen naar een
passage uit Avelgem waarin de schrijver te kennen geeft in de jaren tachtig van de
negentiende eeuw via tijdschriften kennis gemaakt te hebben met de Engelse prerafaëlitische kunst, waarvan het werk van Dante Gabriel Rossetti zijn grote bewondering opwekte. Ik zou willen weten in hoeverre die bewondering doorklinkt in andere
geschriften van Streuvels, en of ze de keuze voor samenwerking met Vlaamse artiesten die werkten naar Engels voorbeeld mede heeft bepaald.
Uit verschillende bijdragen blijkt dat de onderzoekers te kampen hebben gehad
met het probleem van verloren gegaan of zoekgeraakt en daardoor onvolledig
overgeleverd archiefmateriaal. Zo ontbreekt een heel aantal brieven van Streuvels
aan bevriende kunstenaars, waardoor niet precies kan worden nagegaan hoe hecht
de vriendschapsbanden tussen hen waren, hoe intensief het contact is geweest en
in welke mate Streuvels hen bewonderde. Ook is Streuvels’ kunstcollectie niet meer
in originele staat bijeen. De kans bestaat dat er meer is geweest dan kan worden
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achterhaald. Die constatering roept de vraag op in hoeverre de gereconstrueerde
collectie, die vooral Vlaamse kunst bevat, representatief geacht kan worden voor
Streuvels’ smaak.
Toch zijn enkele bijdragen uit de bundel ook de vrucht van nieuw opgedoken
archiefmateriaal. Vooral Ine Van Linthout en Roel Vande Winkel hebben in hun
onderzoek geprofiteerd van nieuwe bronnen. Zij stellen een reeks onlangs op internet aangeboden glasdia’s centraal, die als promotiemateriaal heeft gediend voor
Wenn die Sonne wieder scheint, de Duitse verfilming van De Vlaschaard. Uit de aard
van de dia’s valt af te lezen hoe de film in oorlogstijd in de markt werd gezet. Herontdekte correspondentie tussen Streuvels en de filmmaatschappij belicht ook de
reactie van Streuvels op de bewerking van het boek tot script. Ten slotte geeft een
groot aantal door de schrijver bewaarde, onlangs herontdekte knipsels over de film
informatie over de kritische receptie ervan.
Afbeeldingen van al deze, soms niet eerder gepubliceerde bronnen en kunstwerken, zoals de glasdia’s en de tekeningen van Henri van Straten, zijn overigens in het
jaarboek in kleur en glans afgedrukt. Deze verrijken de toch al veelomvattende
bundel, die absoluut mag worden opgevolgd door soortgelijke studies over andere
auteurs die zich met de beeldende kunsten bezighielden. Ik denk bijvoorbeeld aan
P.C. Boutens en Pol de Mont. Een belangrijke verdienste van dit soort studies, die
de grenzen tussen de verschillende kunsten en onderzoeksdisciplines overschrijden,
is dat zij nieuw licht laten schijnen op de samenhang en wisselwerking tussen de
verschillende culturele velden, die over het algemeen als aparte eenheden worden
bestudeerd.
ANNE VAN BUUL
Rijksuniversiteit Groningen
De Vlaming Elsschot
Matthijs de Ridder, Aan Borms. Willem Elsschot, een politiek schrijver. Essay. Amsterdam/Antwerpen: Meulenhoff|Manteau, 2007. 231 p., ills. ISBN 978-90-8542110-8. Prijs: / 18,95.
Matthijs de Ridders boek over Willem Elsschot is
alweer enkele jaren uit. In die jaren heeft het minder
discussie opgeleverd dan het verdient, want het is een
belangrijk boek.
Dit ‘essay’, zoals De Ridder zijn studie heeft
genoemd, handelt over het bekende en beruchte
gedicht ‘Borms’ van Willem Elsschot en de plaats
daarvan in het gehele oeuvre van de Antwerpenaar.
De geschiedenis van dit gedicht is genoegzaam
bekend: in 1947 schreef Elsschot zijn gedicht aan de
oude flamingantische leider August Borms, nadat
deze wegens collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog was geëxecuteerd. Elsschot bood dit gedicht bij
verschillende tijdschriften aan, trok het weer terug,
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schaafde eraan, en breidde het steeds meer uit. De dubieuze faam die het gedicht
geniet, komt vooral door het feit dat het niet het gerespecteerde Nieuw Vlaams
Tijdschrift was dat uiteindelijk ‘Borms’ publiceerde, maar het bedenkelijke Rommelpot en later het nog bedenkelijker Voorpost. Het gedicht beëindigde de vriendschap tussen Elsschot en Louis Paul Boon en zadelde de Elsschot-fan op met een
lastig probleem: de grote universele kunstenaar Elsschot schreef na de Tweede
Wereldoorlog een gedicht op een collaborateur en dat gedicht verscheen dan bovendien ook nog in bruine blaadjes. Elsschotliefhebbers zochten en zoeken, geconfronteerd met ‘Borms’, al decennia naar allerlei kronkelige uitwegen om dit gedicht maar
op enigerlei acceptabele manier ‘buiten’ het oeuvre te kunnen plaatsen.
Matthijs de Ridder heeft ‘Borms’ weer teruggetrokken in het hele oeuvre van
Elsschot en nam het gedicht zelfs als uitgangspunt bij een interpretatieve benadering van enkele hoogtepunten uit dat oeuvre. Deze keuze is een eerste grote verdienste van dit boek. De keus om een aspect van het werk van een groot auteur
dat altijd wat wordt weggeredeneerd of weggemoffeld centraal te stellen, is op zich
al lovenswaardig. Deze manoeuvre alleen al betekent dat er iets interessants en
productiefs gebeurt.
De Ridder weet uiteen te zetten dat ‘Borms’ géén wormstekig aanhangsel is van
het gehele oeuvre en dat Willem Elsschot ook niet, bijvoorbeeld door de heftige
naoorlogse tijden, in de war was of zich te veel liet meeslepen door verontwaardiging
over de veel te hoge straf voor de oude Borms.
In het midden van zijn boek plaatst De Ridder Elsschots gedicht in een Vlaamse
traditie van Bormsgedichten en hij weet ook verbanden te leggen met het motief
van de gevallen Vlaamse student Herman van den Reeck dat in veel gedichten is
terug te vinden, met name bij de humanitair-expressionisten. Die verbanden zijn
overtuigend en het is boeiend de dichter Elsschot geplaatst te zien naast Van
Ostaijen, Burssens en Moens. ‘Borms’ is dan uiteindelijk geen bekrompen nationalistische oprisping, maar een uitvloeisel van wat De Ridder noemt Elsschots
‘romantisch communisme’. Dit ‘romantisch communisme’ van Elsschot oversteeg
links-rechtstegenstellingen waardoor een huldebetoon aan een ‘rechtse’ figuur als
Borms erin kon samengaan met ‘linkse’ heilsverwachtingen omtrent de komst van
het socialisme.
Overtuigend is ook De Ridders lectuur van de respectievelijke tweeluiken Lijmen/
Het Been en Tsjip/De Leeuwentemmer. In deze romans en verhalen weet De Ridder
ook een politieke laag aan te boren. Met enkele welgekozen voorbeelden toont De
Ridder aan dat Lijmen gelezen kan worden als het relaas van een subversief, indirect
verzet van het ogenschijnlijk burgerlijke duo Boorman-Laarmans. Vlaams verzet wel
te verstaan, tegen de Belgische bourgeoisie, die door Boorman van binnenuit wordt
uitgehold. De zaak ontspoort pas als de oervlaamse ‘moeder’ Lauwereyssen wordt
opgelicht (De Ridder wijst op steeds terugkerende patronen waarin ‘België’ met het
masculiene en vaderlijke en ‘Vlaanderen’ met het moederlijke wordt verbonden).
Waar Lijmen/Het Been volgens De Ridder dan op een nationaal politiek niveau
kan worden gelezen, geldt dat voor Tsjip/De Leeuwentemmer op een internationaal
niveau. Het o zo autobiografisch-geladen verhaal over Elsschots dochter, haar Poolse
bruidegom en kleinzoon ‘Tsjip’ werd door Elsschot, zo toont De Ridder aan, op
geraffineerde wijze voorzien van een literaire en politieke betekenislaag. Wat Matthijs de Ridder hier doet, overstijgt verre het nog te veel voorkomende en al te
gemakkelijke aanwijzen van biografische aspecten zonder meer.
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Matthijs de Ridder gaf zijn boek de ondertitel ‘Willem Elsschot, een politiek
schrijver’ mee en die vlag dekt zeker de lading. De Ridder weet al interpreterend
politieke betekenislagen in het werk van Elsschot aan te wijzen, die ik zeker overtuigend of op zijn minst verrassend vind. Het Bormsgedicht krijgt er een begrijpelijker plaats in het geheel door en dat is knap werk.
Op enkele slakken wil ik nog wel wat zout leggen. Niet alle voorbeelden van De
Ridder werken even goed. Soms wordt het iets te vergezocht, zoals de veronderstelde
oorsprong van de naam Teixeira de Mattos als Laarmans’ nom de plume. De Ridder
meent dat de excentrieke Brits-Nederlandse vertaler Alexander Teixeira de Mattos
hiervoor model had gestaan. Dat zou best eens kunnen kloppen, maar het zou ook
heel goed niet kunnen kloppen.
Nog iets moeilijker had ik het op die plaatsen waar De Ridder zijn lectuur van
Elsschot als de enige juiste lijkt te willen neerzetten. De Ridder levert een vruchtbare
nieuwe politieke visie, maar ik betwijfel of daarmee de visie op Elsschot zoals Menno
ter Braak en Jan Greshoff die hebben gefundeerd – Elsschot als groot universeel
kunstenaar – wezenlijk wordt weerlegd. De Ridder wijst erop dat Lijmen in de
context moet worden geplaatst van het België van vlak na de Eerste Wereldoorlog,
maar het blijft nu eenmaal zo dat als je dat niet doet de roman nog steeds heel goed
leesbaar blijft. De Ridder noemt de Elsschot-lectuur van Ter Braak en Greshoff
‘potsierlijk’ omdat ze voorbijgingen aan ‘een bijzonder complexe geschiedenis en aan
de functie die literatuur in Vlaanderen ook op dat moment nog vervulde’ (p. 34).
Ter Braak en Greshoff deden dat mijns inziens niet onbewust, maar zeer welbewust
omdat zij ten tijde van Forum, en zij waren in Nederland niet de enigen, géén boodschap hadden aan flamingantisme, Vlaamse beweging, de ‘Vlaamse functie’ van
literatuur en dergelijke. Dit is een poëticale kwestie en geen kwestie van Hollands
onbegrip. Het is eerder zo dat ‘de Hollanders’ die Vlaamse functie wel degelijk
begrepen, maar afwezen. Het is juist aan Elsschots algemene of ‘universele’ kwaliteiten te danken dat hij in Nederland zo beroemd kon worden. En juist omdat de
politieke Vlaamse laag er niet zo dik bovenop lag, lukte dat. Had Elsschot al bij
Menno ter Braak aangeklopt met Borms-gedichten, dan is het maar de vraag of hij
wel de succesauteur van Forum was geworden. Wat De Ridder zelf te berde brengt
over de forumiaanse weigering van Elsschots expliciet politieke gedicht over Marinus
Van der Lubbe wijst ook in die richting.
Kortom: het inleidende hoofdstuk over de ‘Hollandse’ lectuur van Elsschot vind
ik niet het sterkste. Het heeft te maken met het feit dat De Ridder pretendeert de
juiste, ‘authentieke’ lezing van Elsschot te geven en die van Ter Braak en anderen
ziet als de ‘verkeerde’ (het woord ‘verkeerd’ valt een aantal keren in dit boek). Heel
erg postmodern hoef je niet te zijn om die tegenstelling wat te willen relativeren.
Maar kanttekeningen als deze kunnen uiteindelijk terzijde worden geschoven om
De Ridder lof toe te zwaaien voor een heel goed boek, dat belangrijke onbekende
aspecten van het werk van Elsschot blootlegt en dat bovendien zeer goed en helder
is geschreven.
ARNO KUIPERS
Koninklijke Bibliotheek Den Haag
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Portrettengalerij van literaire critici in de jaren dertig
Gillis J. Dorleijn, Dirk de Geest, Koen Rymenants en Pieter Verstraeten (ed.), Kritiek in crisistijd. Literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen tijdens de jaren
dertig. Nijmegen: Vantilt, 2009. 318 p., ills. ISBN 978-94-6004-027-6. Prijs:
/ 24,95.
Op mijn boekenplank staat een geërfde collectie
tijdschriften uit de jaren dertig: Werk, Opwaartsche
Wegen, De Werkplaats, Helikon, Elckerlijc, Criterium
en nog een paar. Al jaren liep ik met het plan rond
om er iets mee te doen, maar na lezing van Kritiek
in crisistijd is dat niet zo dringend meer. Gillis
Dorleijn, Dirk de Geest, Koen Rymenants en Pieter
Verstraeten hebben een verzameling complementaire onderzoeken bijeengebracht die een zodanig
breed geschakeerd en gedetailleerd beeld geeft van
de literaire kritiek in Vlaanderen en Nederland
tijdens de jaren dertig dat andere wetenschappers
nu voorzien zijn van een bron van belangrijk materiaal. Dit materiaal biedt inzichten in literaire houdingen die sterk verschillen van het gangbare beeld
van de periode omdat de critici die geselecteerd zijn
voor de ‘portrettengalerij’ verbonden zijn met
culturele, sociale en politieke groeperingen die een tot nu toe minder prominente
plaats hebben gehad in de literaire geschiedschrijving.
In hun inleidend ‘panorama’ van de literaire kritiek in Nederland en Vlaanderen
tijdens de jaren dertig schetsen de redacteuren hoe Kritiek in crisistijd de gevestigde
kijk op die periode uitbreidt en nuanceert. Het heersende beeld werd grotendeels
geconstrueerd door J.J. Oversteegens invloedrijke studie Vorm of vent (1969). Hoewel dit werk de literatuuropvattingen weergeeft van een aantal critici van verschillende achtergronden, komt de nadruk te liggen op het tijdschrift Forum, zodat de
nieuwe individualistische visie op literatuur dominant lijkt. Kritiek in crisistijd vult
dit beeld aan: er wordt systematisch aandacht besteed aan Vlaanderen en aan vertegenwoordigers van andere visies op literatuur. Net als Oversteegen gaan Dorleijn
c.s. voornamelijk beschrijvend te werk.
Er passeren elf critici de revue: J. Greshoff, Victor van Vriesland, Clara Eggink,
F.V. Toussaint van Boelaere, Raymond Herreman, Marnix Gijsen, Paul de Vree,
Ed. Hoornik, P.J. Meertens, Wies Moens en Martien Beversluis – te veel om ze hier
allemaal afzonderlijk te bespreken. De auteurs van de individuele portretten concentreren zich op een corpus van kritisch werk van de gekozen criticus waaruit zij zijn
– en in één geval haar – literatuuropvatting destilleren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de context waarin die criticus werkte en de manier waarop zijn
(haar) werk Oversteegens beeld nuanceert. Vaak wordt de houding van deze figuren
beschreven ten opzichte van heersende ideeën, polemieken, andere bekende figuren,
en instituties. Dat gebeurt via een combinatie van een institutionele en een tekstuele
aanpak, zoals de redacteuren melden in het deel van het ‘panorama’ dat gewijd is
aan methodologie.
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De uitvoerige portretten halen de lezer in het literaire leven van de jaren dertig
binnen door middel van het detail waarmee een fascinerende figuur als bijvoorbeeld
P.J. Meertens wordt geschilderd. Meertens staat sinds het verschijnen van J.J. Voskuils sleutelroman Het Bureau natuurlijk vooral bekend als directeur van het Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde. In de bijdrage van Mathijs
Sanders ontpopt hij zich als poëziecriticus. Hij werkte namelijk voor protestantschristelijke tijdschriften die in de literaire geschiedschrijving vaak onzichtbaar zijn.
Uit het verhaal van Sanders komt Meertens naar voren als een originele geest die
zich buiten de Forum-polemieken hield en de poëziekritiek als chroniqueur beoefende. Ook bleek hij een tegenstander te zijn van het verzuilde denken en van ‘het
dominante essentialisme en nationalisme in de volkskunde’ (p. 233). Zijn complexe
visie op poëzie behelst theologische ideeën – ‘het ene nodige is dat mysterieze,
onuitsprekelijke, ondefiniëerbare’, zoals hij het zelf zegt (p. 225) – zowel als ‘de
denkstijl van Verwey’ (p. 225) en de sociale oriëntatie van Hoornik. Maar tijdens
de oorlog heeft Meertens teksten gecontroleerd voor de bezetter en hij maakt een
nogal veranderlijke, zoekende indruk: een man, en criticus, zonder de stelligheid van
een polemisch individu als Menno ter Braak.
Jan Greshoff komt ook als veranderlijk over in de bijdrage van Lut Missinne en
Koen Rymenants. De auteurs stellen zich tot taak de rehabilitatie van ‘Greshoff als
schrijver van beschouwend proza’ (p. 35). Deze criticus en Forum-man is vaak als
de mindere van zijn collega’s gezien vanwege het vermeende gebrek aan coherentie
van zijn kritische ideeën. Missinne en Rymenants laten zien dat zijn veranderlijkheid
‘de uitdrukking [is] van een streven naar “een zo volkomen mogelijke ‘sincérité’”’
(p. 47). Greshoff hanteert consequent de waarden van oprechtheid en authenticiteit
in zijn uitspraken over zowel literatuur als leven, en het begrip menselijkheid vormt
een constante in zijn kritiek. Heel interessant is het feit dat bij Greshoff ook de lezer
meetelt in het literaire gebeuren. Deze aandacht voor de individuele ervaring van
literatuur verleent ook een niet-hiërarchische, sociale dimensie aan zijn kritische
beschouwingen. Dat hij openstaat voor de leden van een gemeenschap heeft Greshoff gemeen met Meertens, hoewel de twee critici op persoonlijk en professioneel
vlak verder in niets op elkaar lijken.
Dankzij het feit dat mijn kennis van het literaire leven in Vlaanderen in de
jaren dertig vrij miniem was toen ik aan Kritiek in crisistijd begon, kan ik hier
getuigen dat de vijf portretten van Vlamingen deze toestand gauw verbeterd hebben. Bovendien is het materiaal zo rijk dat een enkele lezing eigenlijk niet volstaat, omdat er zoveel kruisingen zijn van ideeën, netwerken van mensen, en
raakpunten tussen instellingen en de wereld buiten het puur literaire. Beginnend
met het portret van F.V. Toussaint van Boelaere moet ik constateren dat het
Vlaamse literaire leven heel anders aanvoelt dan het Nederlandse, ondanks het
feit dat er duidelijke contacten zijn tussen de twee. De foto van Toussaint toont
hem als conservatieve heer, zodat de lezer verwacht dat hij ook ouderwets is in
meer dan zijn persoonlijke verschijning. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn bij
sommige aspecten van zijn literatuuropvatting, zoals bijvoorbeeld zijn gehechtheid aan schoonheid. Dankzij de volle beschrijving van Toussaint door Matthijs
de Ridder en Tom Sintobin komt er alweer een gecompliceerder beeld aan het
licht. Toussaint zag zijn rol bijvoorbeeld niet als die van kenner, maar als degene
die registreert wat er op literair gebied verschijnt om een dienst te leveren aan de
toekomstige literatuurgeschiedschrijving.
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Wies Moens, een mij wel bekende naam, wordt geportretteerd door Dirk de
Geest. Als prominente ‘voorvechter van de Vlaamse zaak’ komt zijn volksverbonden
literatuuropvatting tijdens de jaren dertig niet als een verrassing. Verder koos hij
voor een Groot-Nederlands perspectief waardoor er een vanzelfsprekend intellectueel verband is met collega’s uit het Noorden die ook aanhangers zijn van die idee.
Zo duikt Moens bijvoorbeeld op in het stuk over Meertens. De Geest toont hoe
Moens’ Groot-Nederlandse standpunt tot een strategie van uitsluiting in de literaire
geschiedschrijving leidt – Joodse schrijvers, bijvoorbeeld, zijn geen Nederlanders op
grond van hun niet-Nederlandse afstamming. Het lijkt mij erg belangrijk om kennis
te nemen van de ingewikkelde literaire strategieën en tactieken die toen gebruikt
werden om een bepaalde nationale culturele visie uit te dragen. Als de tegenwoordige lezer hierdoor een scherp oog ontwikkelt voor dit aspect van het literaire bedrijf,
dan is dit boek al de moeite waard.
Kritiek in crisitijd is in veel meer opzichten de moeite waard. Bovendien is het
gebruiksvriendelijk, met een handig namenregister waarmee lezers op zoek kunnen
gaan naar dwarsverbanden. En de foto’s zijn niet alleen leuk, ze fungeren ook als
toetssteen; het fotografisch portret staat niet los van het schriftelijk portret.
JANE FENOULHET
University College London
Pragmatische poëzie
Adrienn Dióssi, Irena Barbara Kalla en Jelica Novakovic-Lopusina (ed.), Kersvers.
Bloemlezing moderne Nederlandstalige poëzie. Budapest: Károli Egyetemi Kiadó,
2009. 496 p. ISBN 978-963-9808-13-3.
Wie in het buitenland Nederlands doceert, grijpt
weleens naar poëzie. In eerste instantie meestal
niet uit pure liefde voor de kunstvorm, maar als
een hulpmiddel om de taalcolleges de nodige luister bij te zetten. Jan Hanlo’s ‘De Mus’ werkt
immers al in de eerste collegeweek en in de donkere dagen van december zijn de meeste beginners
wel klaar voor ‘Ik’ van Jan Arends. De Nederlandse Taalunie erkende de aantrekkingskracht
van poëzie bij het taalonderwijs en gaf in 2005 het
Steunpunt Nederlands de opdracht tot het selecteren van twintig gedichten die geschikt zouden
zijn voor de extramurale neerlandistiek: Poëzie
anders. De samenstellers winden geen doekjes om
de selectiecriteria die zijn gehanteerd: het gaat om gedichten met ‘alleen woorden
uit de basiswoordenschat’ en, mochten er toch nieuwe woorden in het gedicht
voorkomen, dan ‘moeten die gebruikt worden in hun gewone betekenis’.1 Het
1

http://snvt.taalunieversum.org/Taalunieversum/Poezie
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poëtische is ondergeschikt aan het taalonderwijsproject en hoewel er daarmee weinig overblijft van het ‘sacrale’ van poëzie, maakt menige taaldocent in den vreemde
er gretig gebruik van. Zo ook ik.
Slechts één van de twintig geselecteerde gedichten van Poëzie anders is opgenomen in Kersvers. Bloemlezing Nederlandstalige poëzie, een eveneens door de Taalunie
financieel ondersteund project gericht op het ontwikkelen van didactisch materiaal
voor extramurale studenten Nederlands. Het gebrek aan overlap wekt geen verbazing, want de samenstellers van Kersvers hebben andere criteria aangelegd. In de
inleiding vatten ze hun aanpak aldus samen: als uitgangspunt is de literaire canon
genomen ‘zoals die is vastgelegd in toonaangevende Nederlandstalige literatuurgeschiedenissen en anthologieën’ (p. 8). Verder is deze canon ‘aangevuld met een
extramuraal perspectief’. Met dat laatste doelen de samenstellers op de ‘ongebruikelijke gedichten’ die ze ook hebben opgenomen in de bloemlezing, zoals kinderpoëzie, gedichten uit de kleinkunst en persiflages van beroemde gedichten. Bovendien
zijn er gedichten geselecteerd aan de hand van drie thema’s die vanuit extramuraal
perspectief interessant zijn: God, schilderkunst en kleur. De 800 gedichten tellende
bloemlezing wordt afgesloten met een aantal verzen die een link hebben met Midden-Europa, de werk- en woonplaats van de samenstellers. Wat opvalt is de bijna
verontschuldigende toon waarmee zij over de toegevoegde thema’s praten. Het gaat
om een ‘experiment’, en ze vragen ons de thematische hoofdstukken te beschouwen
‘als een soort toegift voortkomend uit onze leservaring’ (p. 9).
De indeling van de bundel berust op een onderverdeling in decennia, waarbinnen
de gedichten chronologisch zijn gerangschikt. Ieder tijdvak wordt vergezeld door
een inleiding en van alle auteurs is er een beknopte levensbeschrijving opgenomen.
Alle gedichten zijn voorzien van annotaties: lastige woorden worden uitgelegd en
historische, culturele of intertekstuele verwijzingen worden kort toegelicht. Bovendien is er van elke dichter één gedicht uitgelicht en voorzien van vragen, die overwegend gericht zijn op analyse en interpretatie van het gedicht en dus geen opstapje
vormen tot een grammaticale uitweiding. Ook al zijn de annotaties en de vragen
opgesteld voor de gebruiker die geen moedertaalspreker van het Nederlands is, het
is duidelijk dat in Kersvers de poëzie centraal staat.
Toch is Kersvers vooral een pragmatisch boek. De samenstellers wijzen erop dat
het in het buitenland niet altijd makkelijk is om de hand te leggen op de laatste
dichtbundels en dat de keuze voor de literaire canon daarom ook een pragmatische
is: veel van deze bekendere gedichten staan immers ook op het internet, in literatuurgeschiedenissen of in andere bloemlezingen. De uitgave straalt bovendien liefdewerk uit. De samenstellers vermelden dat hun persoonlijke voorkeur sterk heeft
meegespeeld in de selectie van de gedichten en dat idee lijkt te worden versterkt
door de eenvoud van de uitgave. De grijze omkadering van de vragen straalt iets
huiselijks uit en ik was bijna ontroerd toen ik op bladzijde 297 een klein stickertje
aantrof, geplakt over geboortejaar en -plaats van de dichter Lut De Block. Zoals je
het plakkertje dat de prijs van een cadeautje moet verhullen er wel af moet krabben,
kon ik ook hier de verleiding niet weerstaan: Lut De Block is geboren in 1952 in
Vlaanderen en niet in 1948 in Nederland, zoals eronder stond. Let wel, ondanks de
eenvoudige vormgeving is Kersvers inhoudelijk zeker niet knullig: het bevat een schat
aan bekende en minder bekende gedichten die door kenners van de onderwijssituatie buitengaats zijn voorgeselecteerd. Zij kennen het klappen van de zweep en dat
maakt Kersvers tot een fantastisch hulpmiddel – leve de heerlijke bruikbaarheid – en

93756_SDL_2010-3_05.indd 386

07-09-2010 12:35:44

BOEKBEOORDELINGEN

387

ik beveel deze bundel dan ook zonder meer aan bij iedere docent Nederlands. Het
lijkt me bijvoorbeeld ook voor het voortgezet onderwijs een prima inzetbaar boek.
De titel van Kersvers vind ik wel wat misleidend. Eerst dacht ik dat het genoemd
was naar het webdagboek van Simon Vinkenoog dat dezelfde naam draagt, maar
aangezien er geen gedichten van Vinkenoog in de bundel zijn opgenomen, berust
die overeenkomst waarschijnlijk op toeval. Het ‘vers’ van Kersvers verwijst uiteraard
naar de poëzie, en de kers is ook nog wel in verband te brengen met het cherry
picking dat een bloemlezing suggereert. Maar de combinatie kersvers roept bij mij
voornamelijk iets vernieuwends op, iets fris, en dat aspect komt wellicht minder uit
de verf. Zonder afbreuk te willen doen aan de bruikbaarheid van de bundel is hij in
één opzicht nogal belegen: de inleidende hoofdstukken zijn wel erg braaf. Hierbij
lijken de samenstellers aan de leiband van het traditionele intramurale literatuuronderwijs te hebben gelopen: de stukken geven een chronologisch overzicht van literaire stromingen, stijlen en tijdschriften, vooral veel tijdschriften. De inleidingen
mogen dan wel een getrouw literair-historisch overzicht geven van de Nederlandse
poëzie van de afgelopen zestig jaar, maar dat maakt de teksten nog niet geschikt voor
het gebruik in de extramurale situatie waar ze wel expliciet voor bedoeld zijn. Het
zwaartepunt ligt op de bron, de Nederlandse en Vlaamse literaire context, waarbinnen poëzie als autonome kunstvorm chronologisch wordt behandeld met aandacht
voor stijl en traditie. Terwijl de vragen bij de gedichten en de gekozen annotaties
zelfs heel duidelijk streven naar het verhogen van de culture competentie van de
lezer (de extramurale studenten Nederlands), lijkt het in de inleidende stukken
vooral te gaan om de literair-historische feiten en verdwijnt de gebruiker, de doelgroep, uit beeld. Dat is des te opvallender omdat de samenstellers zich over dit
canonieke gedeelte veel zelfverzekerder presenteren en ze zich pas gaan verontschuldigen voor wat verreweg het interessantste aspect aan de bundel is: ‘het experiment’,
waar de samenstellers zich hebben laten leiden door de extramurale praktijk en hun
uitgebreide ervaring als docenten op dit gebied.
Docenten in het buitenland willen en kunnen niet om de canon heen. Wie de
canon immers negeert, rust zijn studenten niet uit met de benodigde culturele
bagage. Maar dat betekent niet dat we ons uitsluitend moeten richten op de zender
en niet op de ontvanger van die canon. De inleidende stukken in Kersvers hadden
wat mij betreft eigenzinniger, eigenwijzer en zelfbewuster mogen zijn en vooral meer
gericht op de beoogde gebruiker. Die is immers meer gebaat bij een grensoverschrijdend perspectief, een thematische, sociaal-politieke of bredere culturele dimensie of
een comparatieve benadering. Wat door de schrijvers zelf als toegift wordt aangeduid,
zie ik graag een keer in het hoofdprogramma.
HENRIËTTE LOUWERSE
University of Sheffield

Laaglandse verkenningen
Sascha Bru & Anneleen Masschelein (ed.), Tijding en Tendens: Literatuurwetenschap
in de Nederlanden. (Cahier voor Literatuurwetenschap [CLW], 1). Gent: Academia Press, 2009. ISBN 978-90-382-1502-0. Prijs: / 22,00.
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De letterkundige neerlandistiek verkeert al enkele
jaren in een verhoogde staat van zelfbewustzijn. Het
is dan ook allerminst toevallig dat in ‘onze tijdschriften’ met grote regelmaat wordt gereflecteerd op de
contouren van het onderzoek en over de mogelijkheden om onzekerheid over de eigen professionele
identiteit productief te maken. Zo verzorgden Ernst
van Alphen en Frans-Willem Korsten in 2004 een
bijzondere aflevering van het Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (120, 2004, 4) onder de
titel Hoe verder? Toekomstperspectieven in de studie
van de Nederlandse letterkunde. In de inleiding constateerden zij dat de afstand tussen de neerlandistiek
en de internationale literatuurwetenschap was toegenomen: theoretische inzichten leken nauwelijks voet
aan de grond te krijgen, de neerlandistiek bleef trouw
aan het gangbare en aansluiting bij internationale
debatten was er hoegenaamd niet. Van Alphen en Korsten schreven over een ‘relatief
statische toestand in de neerlandistiek’, die mede te wijten was aan ‘een onuitgesproken beleid tegen “nieuw bloed”’ en het nagenoeg ontbreken van congressen over
Nederlandse literatuur. Inmiddels lijkt het tij gekeerd, zoals onder andere blijkt uit de
alternerende congressen Achter de verhalen (2006, 2008, 2010) en Cross over (2007,
2009). Bij slinkende financiële middelen zitten wij niet bij de pakken neer.
Ook de literatuurwetenschappers laten van zich horen. Onder auspiciën van de
Vlaamse Vereniging voor Algemene en Vergelijkende Literatuurwetenschap (VAL)
– die zich tot doel stelt ‘de zichtbaarheid van de Vlaamse literatuurwetenschappen
[te] verhogen en de samenwerking tussen Vlaamse onderzoekers in het vakgebied
[te] ondersteunen’ (www.val.ugent.be) – verscheen eind 2009 bij Academia Press in
Gent het eerste Cahier voor Literatuurwetenschap, een voortzetting van de ALW-Cahiers, waarvan tussen 1983 en 2007 in totaal 27 afleveringen verschenen.1 Volgens
de tekst op de binnenflap is het CLW ‘an annual publication devoted to comparative
literature and literary theory. Much like Paul Valéry’s Cahiers, CLW aims to be a site
of intellectual stimulation, an open-ended work in progress on the rich variety of
approaches to literature’. Met een brede redactieraad, een peer reviewed beoordelingsprocedure en een wetenschappelijke uitgever profileert het jaarboek zich als een
wetenschappelijk periodiek.
Het eerste Cahier, getiteld Tijding en Tendens: Literatuurwetenschap in de Nederlanden en geredigeerd door Sascha Bru en Anneleen Masschelein, stelt de vraag
naar de eigenheid van ‘literatuurwetenschap in de Nederlanden’. In hun exploratie van de ‘Nederlandstalige literatuurwetenschap’ (wat uiteraard niet hetzelfde is)
richten de redacteurs en contribuanten zich op de belangrijkste literatuurwetenschappelijke publicaties in het Nederlands, de manier waarop literatuurtheoretische
benaderingen ingang vonden in Nederland en Vlaanderen en de rol van enkele
‘sleutelfiguren’ in het vakgebied. Het cahier is ‘een uitnodiging tot verdere verkenning’ van een vakgebied dat Bru en Masschelein in hun inleiding karakteriseren
1
Een overzicht van de nummers en hun inhoudsopgaven staat op de website van de VAL:
www.val.ugent.be

93756_SDL_2010-3_05.indd 388

07-09-2010 12:35:44

BOEKBEOORDELINGEN

389

als een ‘lappendeken’ (p. 10). Tijding en Tendens is geen vakgeschiedenis en biedt
evenmin een volledig beeld van de Nederlandstalige literatuurwetenschap, maar in
de tien bijdragen worden wel enkele bijzonder actuele en urgente problemen en
overwegingen aan de orde gesteld.
De bundel opent met een overzichtsartikel van Lars Bernaerts, ‘Narratologie in
de Lage Landen’, over Nederlandse bijdragen aan klassieke en postklassieke verteltheorieën. Het was een gelukkige keuze om juist een beschouwing over narratologie
voorop te plaatsen, niet alleen omdat (zoals Bernaerts opmerkt) de analyse van
verhalen en romans een vaste plaats heeft in alle onderwijsprogramma’s en een
convergentiepunt vormt van uiteenlopende theoretische concepten en modellen,
maar ook omdat narratologie het belangrijkste theoretische exportproduct is van de
literatuurwetenschap en in de persoon van Mieke Bal een van de weinige Nederlandse literatuurwetenschappers kent met een onbetwiste internationale reputatie.
De bijdrage van Bernaerts wordt gevolgd door twee artikelen van oudere vakgenoten. Ulla Musarra-Schrøder laat de verschuiving van structuralisme naar poststructuralisme zien in het oeuvre van W. Bronzwaer (vooral diens Lessen in lyriek) en
Douwe Fokkema belicht drie ‘losse eindjes in de literatuurwetenschap van de laatste
honderd jaar’, namelijk het onderzoek naar formele procedés, intertekstualiteit en
genre. Fokkema besteedt nauwelijks aandacht aan de specifiek Nederlandstalige bijdragen over deze drie thema’s en zijn opstel staat dan ook enigszins buiten het toch
al losse verband van de bundel. Zijn oproep om onderzoek dat vroeger is afgebroken
voort te zetten moet vermoedelijk ook worden begrepen tegen de achtergrond van
zijn wat terloops geformuleerde onvrede met recente ontwikkelingen binnen het
vak, nu ‘velen’ er de voorkeur aan geven ‘een bijdrage aan het maatschappelijke
vertoog te leveren en zich op de grote politieke en sociale problemen van onze tijd
te richten, zonder overigens aansluiting te zoeken bij de wetenschappelijke bevindingen van sociologisch en psychologisch geschoolde collega’s’ (p. 41).
Wie deze ‘velen’ zijn houdt Fokkema in het midden; de jonge contribuanten aan
dit Cahier kunnen er niet mee bedoeld zijn. Zo besluit het eerste deel met een opstel
van de Leuvense neerlandicus Pieter Verstraeten, die J.J. Oversteegens beroemde
boek Vorm of vent (1969) opnieuw leest tegen de achtergrond van ontwikkelingen
in wat inmiddels wel een van de belangrijkste Nederlandstalige bijdragen aan de
internationale literatuurwetenschap mag worden genoemd, namelijk het poëticaonderzoek. Deze richting kreeg vanaf de jaren zeventig een belangrijke impuls door
het werk van Oversteegen en Sötemann (men sprak daarom wel van de ‘Utrechtse
school’) en is inmiddels ook internationaal zichtbaar, dankzij Engelstalige publicaties
van onder anderen Gillis Dorleijn en Kees van Rees. Uit het artikel van Verstraeten
blijkt nog eens hoe vruchtbaar de interactie tussen Vlaamse en Nederlandse literatuurwetenschappers kan zijn. Zo voert hij een overtuigend pleidooi voor de integratie van het vooral aan de K.U.Leuven tot bloei gekomen discoursanalytische onderzoek naar literaire en paraliteraire teksten in het poëticaonderzoek, dat zich in
Nederland vooral had toegelegd op het bestuderen van abstracte kenmerken van
literatuuropvattingen en op hun institutionele context.
Het tweede deel van het Cahier opent opnieuw met een overzichtsartikel. Bart
Keunen, Daan Vandenhaute en Laurence van Nuijs brengen de laaglandse literatuursociologie in kaart. Vooral hun analyse van empirische literatuursociologie, die
in Nederland vorm kreeg in het werk van Hugo Verdaasdonk en zijn medewerkers
(de ‘Tilburgse school’), is interessant. Dat veel inzichten uit de literatuursociologie
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intussen in aangepaste vorm worden aangewend in andersoortig literatuurwetenschappelijk en literair-historisch onderzoek blijkt uit het boek waarnaar in verschillende bijdragen van Tijding en Tendens wordt verwezen: De productie van literatuur.
Het Nederlandse literaire veld 1800-2000, dat onder redactie van Van Rees en Dorleijn in 2006 verscheen bij uitgeverij Vantilt. Dat juist aan deze bundel herhaaldelijk
wordt gerefereerd is niet verwonderlijk. De productie van literatuur beoogde immers
een integratie van twee benaderingen die juist in het Nederlandse taalgebied sterk
tot ontwikkeling waren gekomen: het poëticaonderzoek en het sociologische onderzoek naar wat in navolging van Bourdieu ‘het literaire veld’ wordt genoemd. Ook
de bijdrage van Kevin Absillis over onderzoek naar uitgeverijen in Nederland en
Vlaanderen laat zien hoe het van oorsprong in de empirische literatuursociologie
ontwikkelde onderzoek naar literaire instituties productief is gemaakt in literairhistorisch onderzoek en welke beperkingen en mogelijkheden er schuilen in zowel
het sociologische als het traditioneel boekhistorische perspectief.
Joost de Bloois verkent in zijn bijdrage de verhouding tussen literatuurwetenschap en de door Mieke Bal geëntameerde Cultural Analysis en voedt de discussie
met de stelling dat ‘een “terugkeer” naar disciplinariteit […] (zeker in het geval van
literatuurwetenschap) onzinnig, onproductief en onwetenschappelijk’ is (p. 127).
Jürgen Pieters vervolgt met een essay over actualiserende en historiserende interpretatiestrategieën, een beschouwing die uitmondt in een pleidooi voor ‘de praktische
uitwerking van een Dutch New Historicism’ (p. 144). Het laatste woord in Tijding
en Tendens is aan Geert Lernout, die een verslag over zijn persoonlijke ontwikkelingsgang in de literatuurwetenschap verbindt met een pleidooi voor een ‘return to the
archives’, een terugkeer die tegemoet komt aan ‘een nieuwe interesse in de materiële
en historische realiteit’ en aan het plezier dat jonge onderzoekers eraan beleven ‘om
echt met archiefmateriaal aan de slag te gaan’ (p. 156).
De terugkeer die Lernout in het vooruitzicht stelt oogt op het eerste gezicht ouderwets, maar sluit bij nader inzien wonderwel aan bij de internationale tendens vanaf
de jaren negentig om het goede van de oude filologie te combineren met literatuurtheoretische inzichten over onder andere auteurschap, intentionaliteit, tekstmobiliteit
en institutionalisering en zo opnieuw tot leven te wekken in de vorm van ‘New
Philology’. Veel kwesties die in Tijding en Tendens worden besproken zijn terug te
voeren op internationale discussies over de aard en plaats van literatuurwetenschappelijke objecten en over het statuut van filologie en hermeneutiek als traditionele
grondslagdisciplines van de literatuurwetenschap. Een vak dat in beweging is moet
zich verstaan met zijn eigen geschiedenis en met wat zich aan de grenzen van het
eigen gebied afspeelt. Dit eerste Cahier voor Literatuurwetenschap is dan ook een
welkome bijdrage aan discussies die door alle letterkundigen in Vlaanderen en Nederland moeten worden gevoerd. Het valt slechts te betreuren dat in de bundel geen
auteurspersonalia staan vermeld. Onbedoeld wekt de redactie daardoor de indruk dat
alle auteurs en lezers van Tijding en Tendens elkaar al kennen. Die veronderstelling
lijkt mij juist in een periode van trendbreuken en grensverkenningen niet terecht.
MATHIJS SANDERS
Radboud Universiteit Nijmegen
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